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Código Identificador: 2844 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Nome do Munícipe: João Batista Magalhães Prates (UNIFESP) 

E-mail do Munícipe: batistaprates1@gmail.com 

Contribuição: Uma reportagem foi exibida pela TV câmara de São Paulo a respeito de um projeto de hortas 

urbanas em terrenos ociosos da cidade, a cargo de uma subprefeitura em parceria com associações, 

cooperativas e sobretudo uma empresa municipal que converte as sobras de podas das árvores da cidade 

em adubo (https://www.youtube.com/watch?v=NfEM6biWbSs). Esse projeto é importante em múltiplos 

sentidos. Gera renda e emprego aquecendo a economia da cidade a partir de um relarivamente baixo 

investimento, além de contribuir para a segurança e saúde alimentar, a redução de custos para o consumidor 

e para a administração pública (essa produção poderia abastecer as escolas e demais repartições públicas 

por exemplo), a educação e equilíbrio ambiental. O projeto faz cumprir a lei da função social da propriedade, 

ao mesmo tempo. O potencial de ganho de escala é enorme, se houver um esforço conjunto em toda 

subprefeitura por reproduzir o caso mostrado em reportagem, organizando os interessados em produzir e 

cuidando de todas as fases integradas da cadeia de produção, do fornecimento de sementes ao local da 

cidade em que se instalarão novas feiras. 

 

 

 

Código Identificador: 2845 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Meio Ambiente 

Nome do Munícipe: João Batista Magalhães Prates (UNIFESP) 

E-mail do Munícipe: batistaprates1@gmail.com 

Contribuição: É sabido que a instalação de muros verdes pela cidade melhoraria a qualidade do ar e, 

consequentemente, a qualidade de vida de todos os munícipes, mas eles não serão aplicados em massa se 

não houver iniciativa do poder público, que sequer os aplicou em seus próprios muros. É necessário investir 

e incentivar (principalmente por incentivos fiscais, mas também pela oferta das sementes e de cursos à 

distância sobre como aplicar, com a oferta de mudas) para que os muros privados também se cubram de 

verde. Geraria renda e emprego, bem como fomentaria a produção local para atender essa demanda. 
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Código Identificador: 2846 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saúde 

Nome do Munícipe: Edison Neto 

E-mail do Munícipe: edisonjmn@gmail.com 

Contribuição: Olá.  

gostaria de solicitar a inclusão da linha de serviço de IMPLANTE DENTÁRIO & APARELHO ODONTOLÓGICO 

aos CEOs, com o subsídio do valor que é repassado pelo Governo Federal. 

Obrigado. 

 

 

 

Código Identificador: 2847 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Assistência Social 

Nome do Munícipe: Jean Cart (L) 

E-mail do Munícipe: fg@hotmaul.com 

Contribuição: Ghv 

 

 

 

Código Identificador: 2848 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Educação 

Nome do Munícipe: Jean Cart (L) 

E-mail do Munícipe: fg@hotmaul.com 

Contribuição: Mais educação. 

 

 

 

Código Identificador: 2849 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Jean Carlos () 

E-mail do Munícipe: xxx@hotmail.com 

Contribuição: . 
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Código Identificador: 2850 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Transportes e mobilidade 

Nome do Munícipe: Jean  Carlos 

E-mail do Munícipe: xxx@hotmail.com 

Contribuição: Mais ciclovias. 

 

 

 

Código Identificador: 2851 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Jean  Carlos 

E-mail do Munícipe: xxx@hotmail.com.br 

Contribuição: Mais habitação. 

 

 

 

Código Identificador: 2852 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Meio Ambiente 

Nome do Munícipe: Jean  Carlos 

E-mail do Munícipe: xxx@hotmail.com 

Contribuição: Mais meio ambiente. 

 

 

 

Código Identificador: 2853 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Cultura 

Nome do Munícipe: Jean Carlos 

E-mail do Munícipe: xxx@hotmail.com 

Contribuição: Mais cultura. 
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Código Identificador: 2854 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Educação 

Nome do Munícipe: Jean Carlos 

E-mail do Munícipe: email@hotmail.com 

Contribuição: Mais educação 

 

 

 

Código Identificador: 2855 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saúde 

Nome do Munícipe: Jean Carlos 

E-mail do Munícipe: email@hotmail.com 

Contribuição: Mais saúde 

 

 

 

Código Identificador: 2856 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Esportes e Lazer 

Nome do Munícipe: Ademilson Ferreira (Regularização fundiária) 

E-mail do Munícipe: ademilson.baia45@gmail.com 

Contribuição: A associação dos moradores do jd Elizabeth 2 situada no distrito do são Rafael são Mateus 

pede regularização fundiária para o bairro que insiste a 9 anos e a prefeitura de São Mateus nada fais para 

atender os problema da população 

 

 

 

Código Identificador: 2857 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Transportes e mobilidade 

Nome do Munícipe: Ademilson Ferreira (Melhorias mecânico nas rua ) 

E-mail do Munícipe: ademilson.baia45@gmail.com 

Contribuição: Peço melhorias pavimentação nas rua do Jd Elizabeth 2 situado no distrito do são Rafael são 

Mateus e asfalto na rua santo André Avelino e trasporte público para os moradores 
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Código Identificador: 2858 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Esportes e Lazer 

Nome do Munícipe: Ademilson Ferreira (Regularização fundiária) 

E-mail do Munícipe: ademilson.baia45@gmail.com 

Contribuição: Peço regularização fundiária para o Jd Elizabeth 2 bairro que existe amais de 9 anos e nada a 

prefeitura fais de melhoramento para este bairro situado no distrito do são Rafael são Mateus 

 

 

 

Código Identificador: 2859 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Outros temas 

Nome do Munícipe: Sivaneide Dilva (Regularização fundiária) 

E-mail do Munícipe: sivaneide.621@gmail.com 

Contribuição: Peço melhorias e pavimentação, aqui no Jd Elisabeth 2 e asfalto na Santo André Avelino. 

 

 

 

Código Identificador: 2860 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Transportes e mobilidade 

Nome do Munícipe: Ademilson Ferreira (Regularização fundiária) 

E-mail do Munícipe: ademilson.baia45@gmail.com 

Contribuição: Prioridades ja pautadas e amplamente reivindicada devem ser re reinformadas? Ex: execução 

de projeto executivo para pavimentação e drenagem na Rua Garota de Ipanema. O número do processo 

6054.2020/0000417-0. Infraestrutura Jd Elizabeth, Pavimento e Calçamento, Guias  Urgente na Rua Rodolfo 

Pirani após Rua Morro das Pedras (sentido Rua Sto André Avelino). Entre outras várias questões. Enfim, 

repautar sinalizar? 
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Código Identificador: 2861 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Segurança Urbana 

Nome do Munícipe: Maria da Conceição  Ferreira (Associação ) 

E-mail do Munícipe: ceica_sf@hotmail.com 

Contribuição: Mais saúde,regularização fundiária, asfalto,iluminação,ônibus. 

Pois nosso bairro precisa de um pouco mais te atenção. 

 

 

 

Código Identificador: 2862 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Beatriz Rodrigues da Silva (Regularização fundiária) 

E-mail do Munícipe: mari_ferreira2014@hotmail.com 

Contribuição: Venho por meio desta pedir  Melhorias na pavimentação Das ruas Elizabeth 2 situada no 

distrito do Pq São Rafael , Peço também  que o transporte público venha até a entrada do bairro pois é muito 

perigoso andar sozinho as 04:00hrs e mais políciamento pois é difícil ver uma viatura aqui na estrada de 

Santo André Avelino 

 

 

 

Código Identificador: 2863 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saneamento 

Nome do Munícipe: Elisângela  Santos 

E-mail do Munícipe: elisangela235490@gmail.com 

Contribuição: Bom dia o bairro q moro Jardim Elizabeth 2 necessita urgentemente de obras para 

regularização fundiária. Pois meu bairro não tem saneamento básico vivi em lama 

 

 

 



Audiências PLOA 2021 
Contribuições dos Munícipes 

 

8 
 

Código Identificador: 2864 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Outros temas 

Nome do Munícipe: Rafael Fernandes (regularização fundiária) 

E-mail do Munícipe: rafael.dfn@gmail.com 

Contribuição: Venho por meio desta pedir a regularização fundiária a pavimentação do Jd. Elizabeth 2 , peço 

também que a estrada de santo André Avelino seja pavimentada, que o transporte público venha até a 

entrada do bairro pois é muito perigoso passar a noite. 

 

 

 

Código Identificador: 2865 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Outros temas 

Nome do Munícipe: Rafael Fernandes (regularização fundiária) 

E-mail do Munícipe: rafael.o15@hotmail.com 

Contribuição: Venho por meio desta audiência pedir a regularização fundiária a pavimentação do Jd. 

Elizabeth 2 , peço também que a estrada de santo André Avelino seja pavimentada, que o transporte público 

venha até a entrada do bairro pois é muito perigoso passar a noite iluminações. 

 

 

 

Código Identificador: 2866 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Érika Viera da Silva (Regularização Fundiária) 

E-mail do Munícipe: erikavieira048@gmail.com 

Contribuição: Boa tarde, 

Solicito a regularização urbana fundiária para o Bairro Jardim Elizabeth 2, do qual residem dezenas de 

famílias que tem o direto social a moradia, a urbanização, como saneamento básico, asfalto,  transporte 

público e saúde. Queremos melhoria na qualidade de vida da população. 
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Código Identificador: 2867 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saúde 

Nome do Munícipe: Érika Vieira da Silva (1989) 

E-mail do Munícipe: erikavieira048@gmail.com 

Contribuição: Boa tarde, 

Solicito atendimento de saúde para o  Bairro Jardim Elizabeth 2, do qual residem dezenas de famílias que 

tem necessitam de atendimento médico, unidades básicas de saúde, para uma melhoria na qualidade de 

vida da população. 

 

 

 

Código Identificador: 2868 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Fabrício Borges Bomfim (Regularização Fundiária) 

E-mail do Munícipe: fabriciobb2005@hotmail.com 

Contribuição: Boa tarde, 

Solicito a regularização urbana, o asfalto, a iluminação, o transporte público, assim como a saúde, para o 

bairro Jardim Elizabeth 2. Onde residem milhares de famílias, das quais lutam pelo direito a moradia com 

segurança de seus imóveis, e com melhor qualidade de vida . 

 

 

 

Código Identificador: 2869 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Douglas Alves Mendes ALVES MENDES (ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS JARDIM 

ELIZABETHE) 

E-mail do Munícipe: douglas.2014@hotmail.com 

Contribuição: Venho através solicitar mais investimento na regularização fundiária do Jardim Elizabeth 

localizado em São Mateus, pavimentação em todas as ruas deste bairro. 
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Código Identificador: 2870 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saneamento 

Nome do Munícipe: Douglas Alves Mendes alves mendes  (ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS JARDIM 

ELIZABETH) 

E-mail do Munícipe: douglas.2014@hotmail.com 

Contribuição: tratamento de água e esgoto jardim Elizabeth. 

 

 

 

Código Identificador: 2871 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Assistência Social 

Nome do Munícipe: Adriana Da Silva  (Regularização fundiária) 

E-mail do Munícipe: jp_eletrica2014@hotmail.com 

Contribuição: Solicito a regularização urbana fundiária,para o bairro Jd Elisabeth 2 saneamento básico 

,asfalto água e luz e transporte público 

 

 

 

Código Identificador: 2872 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Assistência Social 

Nome do Munícipe: Rafael  celestino  (Regularização fundiária ) 

E-mail do Munícipe: Rafaelcelestino.celestino@gmail.com 

Contribuição: venho Através solicitar ,mais investimentos fundiária.Do Jardim Elizabeth  ,Localizado em São 

Mateus pavimentação em todas as ruas desse Bairro 

 

 

 

Código Identificador: 2873 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Assistência Social 

Nome do Munícipe: Adriana Da Silva  (Regularização fundiária) 

E-mail do Munícipe: jp_eletrica2014@hotmail.com 

Contribuição: Venho aqui pedi a regularização fundiária como asfalto água luz transporte público no Jd 

Elisabeth 2 Rua Santo André avelino 
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Código Identificador: 2874 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Eduardo  De Araújo Marques ( regularização fundiária) 

E-mail do Munícipe: edujan.marques@hotmail.com 

Contribuição: Venho por meio desta Solicitacitação pedir regularização fundiária do bairro Jd Elizabeth 2 

estamos precisando de asfalto, saneamento, saúde, segurança e Iluminação pública,  

Grato pela oportunidade de fazer está petição, junto a órgão competente. 

 

 

 

Código Identificador: 2875 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Eduardo  De Araújo Marques ( regularização fundiária) 

E-mail do Munícipe: edujan.marques@hotmail.com 

Contribuição: Venho por meio desta Solicitacitação pedir a regularização fundiária do bairro Jd Elizabeth 2 

 

 

 

Código Identificador: 2876 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Assistência Social 

Nome do Munícipe: ALEXANDRE ROBSON Oliveira 

E-mail do Munícipe: alexandrerobson.oliveira@gmail.com 

Contribuição: Investimento e ações voltadas a família em situaçao de vulnerabilidade alimentar. 
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Código Identificador: 2877 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Cultura 

Nome do Munícipe: ALEXANDRE  Oliveira 

E-mail do Munícipe: alexandrerobson.oliveira@gmail.com 

Contribuição: Criação de espaço cultural nos bairros mais afastados utilizado equipamentos já existente 

criação de teatro oficinas e cursos  criação de escola infantil de ballets e ginástica s. Assim como parceria 

com times para escola de futebol e oficinas de skate e basquete. 

 

 

 

Código Identificador: 2878 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Nome do Munícipe: Alexandre  Oliveira 

E-mail do Munícipe: alexandrerobson.oliveira@gmail.com 

Contribuição: Criação de polos comercial  nós bairros como estrutura para negociar empreendedorismo 

regional iniciativa com sebrae para apoio ao pequeno negócio. 

 

 

 

Código Identificador: 2879 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Educação 

Nome do Munícipe: ALEXANDRE OLIVEIRA 

E-mail do Munícipe: alexandrerobson.oliveira@gmail.com 

Contribuição: Reforma de escola e criação de ensino tecnologia introdução aulas das melhoria e cursos pós 

horário escolar 
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Código Identificador: 2880 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: ALEXANDRE Oliveira 

E-mail do Munícipe: alexandrerobson.oliveira@gmail.com 

Contribuição: Melhor distribuição de moradia, criação de bairros mas com controle de invasão de terrenos 

seja ele privado ou público criar estrutura pública. 

 

 

 

Código Identificador: 2881 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saneamento 

Nome do Munícipe: Alexandre Oliveira 

E-mail do Munícipe: alexandrerobson.oliveira@gmail.com 

Contribuição: Limpeza e arborização do em torno dos córregos. Canalização e mapear e cuidar das nascentes 

da região 

 

 

 

Código Identificador: 2882 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Segurança Urbana 

Nome do Munícipe: ALEXANDRE Oliveira 

E-mail do Munícipe: alexandrerobson.oliveira@gmail.com 

Contribuição: Introduzir ronda municipal apoiando a PM na região gdes avenidas como Sapopemba e outras 

de bairros mais distante da subprefeitura. Atuação da Patrulha ambiental garantir o fim de feiras de 

comércio ilegal da Sapopemba. 

 

 

 

Código Identificador: 2883 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Nome do Munícipe: Alexandre Oliveira 

E-mail do Munícipe: alexandrerobson.oliveira@gmail.com 

Contribuição: Instalaçao de iluminação e criar novas praças e vias manutenção semáforos . 
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Código Identificador: 2884 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Outros temas 

Nome do Munícipe: ALEXANDRE Oliveira 

E-mail do Munícipe: alexandrerobson.oliveira@gmail.com 

Contribuição: Na região de São Mateus precisamos de equipamentos de saúde UPA temos no Jd três Marias 

espaço onde é feito exames de imagens poderia ser criado espaço físico na Ragueb chohffi um hospital ou 

UPA. 

 

 

 

Código Identificador: 2885 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Jonas  Pinheiro martiniano (Regularização fundiária) 

E-mail do Munícipe: jp_eletrica2014@hotemail.com 

Contribuição: Venho através desses pedir melhorias para o nosso bairro que fica localizado no bairro Jardim 

Elizabete 2 tais como saneamento básico transporte público asfalto e pavimentação da rua santo André 

avelino 

 

 

 

Código Identificador: 2886 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Outros temas 

Nome do Munícipe: Carmen Guilherme 

E-mail do Munícipe: crocg@hotmail.com 

Contribuição: Realização das Obras de Drenagem, Pavimento, Construção de Guias e Calçadas na Rua 

Servidão V (atual Rua Garota de Ipanema) Obra que se arrasta desde 2014 a qual não foi realizada mesmo 

com processo no SIMPROC instaurado pela Regional. Nota-se que em Março de 2020 processo eletrônico 

para contratação de serviços de execução de projeto executivo para pavimentação e drenagem na Rua 

Garota de Ipanema foi novamente aberto pela Subprefeitura de São Mateus  número do processo é 

6054.2020/0000417-0. Aguarda-se as iniciativas e conclusão já que tal fato, arrasta-se há mais de 7 anos. 
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Código Identificador: 2887 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saúde 

Nome do Munícipe: Carmen Guilherme 

E-mail do Munícipe: crocg@hotmail.com 

Contribuição: Construção de UBS no Jd Elizabeth o qual está  desasistido de maior acolhimento na Saúde 

Pública. O posto de referência é  distante a UBS São Francisco III, o qual já atende uma demanda alta. 

 

 

 

Código Identificador: 2888 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Outros temas 

Nome do Munícipe: Carmen Guilherme 

E-mail do Munícipe: crocg@hotmail.com 

Contribuição: Realização das Obras de Drenagem, Pavimento, Construção de Guias e Calçada em toda via 

da Rua Santo André Avelino - Pq São Rafael, conforme ja mencionado, inclusive na Meta 2019/2020. E, até 

a presente Maio de 2020, um único trecho ao que se sabe foi atendido e favoreceu apenas moradores de 

um único trecho desta via. 

 

 

 

Código Identificador: 2889 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Carmen Guilherme 

E-mail do Munícipe: crocg@hotmail.com 

Contribuição: Regularização Fundiária do Jd Elizabeth (mais de 25 anos de existência) este bairro considera-

se o iniciando após a Rua Ipanhanbuçu com as devidas ruas catalogadas e listadas em Cep 

https://cep.guiamais.com.br/busca/jardim+elizabeth-sao+paulo-sp?page=2. 

 

Ademais, ja teria Aval do SEHAB, avaliação em 1996, 2010 e 2014 PA1996-0.018.054-7,  Oficio 

SEHAB.G61/2014, DOTID 12910572 Ofício PJHURB5446/14. 
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Código Identificador: 2890 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Reinaldo  Dias de Oliveira  Dias de Oliveira  (Regularização  fundiária ) 

E-mail do Munícipe: Reinaldod296@Gmail.com 

Contribuição: Boa tarde  estamos  pedindo  Regularização  fundiária  do Jardim  elizabeth  2 

 

 

 

Código Identificador: 2891 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Outros temas 

Nome do Munícipe: Aleprincia Araújo de Monte  (Regularização fundiária ) 

E-mail do Munícipe: ale.monte123@outlook.com 

Contribuição: Solicito a regularização urbana fundiária para o bairro Jardim Elizabeth 2, do qual residem 

dezenas de famílias , que têm o direito social a moradia , a urbanização,  como saneamento básico,  asfalto 

, transporte público e postos de Saúde. 

 

 

 

Código Identificador: 2892 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Educação 

Nome do Munícipe: João Batista Magalhães Prates (UNIFESP) 

E-mail do Munícipe: batistaprates1@gmail.com 

Contribuição: Equipar as salas de aula das escolas públicas e demais equipamentos públicos de cultura com 

aparelho audiovisual (no mínimo um projetor de imagem com entrada USB que reproduza som) e produzir 

cursos online de capacitação autoinstrucional para os professores da rede e os gestores de espaços culturais 

possam manejar os aparelhos. 
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Código Identificador: 2893 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Cultura 

Nome do Munícipe: João Batista Magalhães Prates (UNIFESP) 

E-mail do Munícipe: batistaprates1@gmail.com 

Contribuição: Ampliar o programa de jovens monitores em outras bases, selecionando universitários de 

baixa renda da cidade para oferecerem ciclos de leitura e discussão de textos nas bibliotecas e casas de 

cultura, em troca de uma pequena bolsa ou ajuda de custo. Esses mesmos selecionados deverão ficar a cargo 

de reproduzirem sessões de cineclube, com discussões, nos espaços escolares que possuam equipamento 

audiovisual. 

 

 

 

Código Identificador: 2894 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Educação 

Nome do Munícipe: João Batista Magalhães Prates (UNIFESP) 

E-mail do Munícipe: batistaprates1@gmail.com 

Contribuição: Dobrar o numero de salas para diminuir o numero de alunos por metro quadrado. Toda 

pesquisa em educação aponta que esse fator é um dos mais relevantes que influenciam na qualidade do 

aprendizado. Há duas formas de faze-lo: ou duplica-se o numero de escolas, ou se cria um novo ciclo de 

horários para usar as salas já existentes. Em qualquer cenário, será necessário aumentar o número de 

professores da rede. 
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Código Identificador: 2895 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Nome do Munícipe: João Batista Magalhães Prates (UNIFESP) 

E-mail do Munícipe: batistaprates1@gmail.com 

Contribuição: Programa de aulas de música para aprender a tocar algum instrumento no contra turno: fazer 

ensino integral sem custo e fomentar cadeias produtivas locais, autossuficientes e retroalimentadas.  

 

As atividades culturais são privilegiadas como poucas outras atividades produtivas, uma vez que requerem 

poucos recursos materiais para ocorrer, no mais das vezes, necessitando de zero importação, além de gerar 

um ciclo virtuoso da elevação do padrão subjetivo e intelectual da nação inteira. Nesse sentido, o poder 

público municipal deve fomentar a cultura garantindo recursos suficientes para o seu financiamento de 

ponta a ponta, retroalimentando a demanda que porventura ocorra a partir da organização das cadeias 

produtivas (para fantasias e demais enfeites de palco, por exemplo, e para instrumentos musicais) 

Na primeira ponta: o município aprova a lei que obriga o sistema de ensino a coordenar-se com atividades 

de extensão que devem ser oferecidas obrigatoriamente no contraturno escolar, nas escolas, bibliotecas 

públicas, casas de cultura ou demais espaços públicos, como forma de oferecer um ensino integral a baixo 

custo e manter a juventude segura, envolvida em atividades espiritualmente elevadas. Essas atividades 

serão, notadamente, aulas de música em que aprenderão a tocar algum instrumento de sua escolha, dentre 

os quais possam ser fabricados a partir de técnicas facilmente reproduzíveis e capazes de serem organizadas 

a nível municipal, além de aulas de teatro e dramaturgia, mas não somente. 

Na última ponta: depois de organizada a cadeia produtiva que deve produzir insumos materiais e formar 

profissionais (recursos humanos) para levar a cabo os projetos de extensão cultural, o município deve 

garantir a demanda dessa produção, comprando de si mesmo. A prefeitura deve fornecer de graça a todo 

aluno o instrumento e demais insumos. 

 

 

 

Código Identificador: 2896 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Assistência Social 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: A prefeitura de São Paulo precisa construir um Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) no Distrito São Rafael. 
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Código Identificador: 2897 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero sugerir que a prefeitura construa um mercado municipal na região de São Mateus. 

 

 

 

Código Identificador: 2898 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Educação 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero sugerir que a prefeitura construa bicicletários nas escolas municipais da região de São 

Mateus. 

 

 

 

Código Identificador: 2899 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero solicitar que a prefeitura expanda o programa de notificação de propriedades que não 

atendam a função social. 

 

 

 

Código Identificador: 2900 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Meio Ambiente 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero solicitar que a prefeitura construa o Parque Linear do Córrego Cipoaba. 
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Código Identificador: 2901 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saneamento 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura construa jardins de chuva em São Mateus para combater as enchentes. 

 

 

 

Código Identificador: 2902 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Segurança Alimentar 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura construa um mercado municipal em São Mateus. 

 

 

 

Código Identificador: 2903 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Transportes e mobilidade 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean0112356@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura instale ciclovias e ciclofaixas em todas as vias arteriais e coletoras de 

São Mateus. 

Quero quero que a prefeitura instale paraciclos nas calçadas das vias com predominância de comércios na 

região de São Mateus. 

 

 

 



Audiências PLOA 2021 
Contribuições dos Munícipes 

 

21 
 

Código Identificador: 2904 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura instale lixeiras fixas de concreto nos parques e praças de São Mateus. 

 

 

 

Código Identificador: 2905 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Outros temas 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura aumente o numero de fiscais da Subprefeitura de São Mateus. 

 

 

 

Código Identificador: 2906 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Esportes e Lazer 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura expanda o Programa Ruas Abertas para a Região de São Mateus. 

 

 

 

Código Identificador: 2907 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Cultura 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura construa um museu na região de São Mateus. 
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Código Identificador: 2908 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Segurança Urbana 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a guarda ambiental tenha mais agentes. 

Quero que tenham mais iluminação publica nas vielas e praças. 

 

 

 

Código Identificador: 2909 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saúde 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que tenham mais equipes de saúde da familia 

 

 

 

Código Identificador: 2910 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Cleiton  Henrique  (Regularização fundiária ) 

E-mail do Munícipe: cleitonhenrique1804@gmail.com 

Contribuição: Solicitoa regularizaçãourbana e fundiária para o bairro jd Elizabeth2 do qual residem dezenas 

de  famílias que tem direto social a moradia a ubanizacao de qualidade com asfalto saneamento básico e 

transporte público 
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Código Identificador: 2911 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Maria Aparecida (Regularização fundiária ) 

E-mail do Munícipe: maria.tia.aparecida123@gmail.com 

Contribuição: Solicito regularização urbana fundiária para o bairro Jardim Elizabeth2 do qual residem 

dezenas de famíliasque tem direito  social a .moradia urbanização como saneamentobásico como asfalto  

transportepúblico 

 

 

 

Código Identificador: 2912 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura regulamente o programa Bike SP. 

 

 

 

Código Identificador: 2913 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Educação 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura instale bicicletários nas escolas municipais. 

 

 

 

Código Identificador: 2914 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Meio Ambiente 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura plante mudas de arvores nativas nas calçadas. 
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Código Identificador: 2915 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Assistência Social 

Nome do Munícipe: Jefferson  de Carvalho Quintilhano 

E-mail do Munícipe: jeffersonquintilhano@gmail.com 

Contribuição: - Ampliar a rede de CRAS, inclusive para o distrito de São Rafael 

- Criação de equipe de acompanhamento para os moradores de rua da região de São Mateus (a cada ano 

parece que cresce mais o numero da população de rua na região) 

 

 

 

Código Identificador: 2916 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saúde 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura distribua kits sniff nas UBSs 

 

 

 

Código Identificador: 2917 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Cultura 

Nome do Munícipe: Jefferson  de Carvalho Quintilhano () 

E-mail do Munícipe: jeffersonquintilhano@gmail.com 

Contribuição: - Financiamento para os blocos de ruas na região durante o carnaval (Carnaval 

descentralizado, como acontece com o virada cultura) 

- Museu ou Casa de Memoria para reunir a memoria da região desde sua fundação e que também pode ser 

utilizado como um espaç 
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Código Identificador: 2918 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Transportes e mobilidade 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura faça uma ciclofaixa na Avenida Baronesa de Muritiba. 

Quero que a prefeitura faça uma ciclofaixa na Avenida Mateo Bei. 

Quero que a prefeitura faça uma ciclofaixa na Avenida Rodolfo Pirani. 

Quero que a prefeitura faça uma ciclovia na Avenida Sapopemba. 

 

 

 

Código Identificador: 2919 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Esportes e Lazer 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura faça o Parque Linear do Córrego Cipoaba. 

 

 

 

Código Identificador: 2920 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Nome do Munícipe: Jefferson  de Carvalho Quintilhano 

E-mail do Munícipe: jeffersonquintilhano@gmail.com 

Contribuição: - Regularizar os ambulantes na regiao de São Mateus 

- Fiscalizar o comércio 
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Código Identificador: 2921 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Direitos Humanos e Cidadania 

Nome do Munícipe: Jefferson  de Carvalho Quintilhano 

E-mail do Munícipe: jeffersonquintilhano@gmail.com 

Contribuição: - Criação de centro de referencia a população LGBT (inclusive com apoio juridico)  

- Ações de promoção dos valores de igualdade e respeito a diversidade ( orientação sexual, genero, 

nacionalidade e raça), entrega de flyers, orientação e equipes de interv 

 

 

 

Código Identificador: 2922 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura faça a reforma das calçadas das vias coletoras da região de São Mateus. 

 

 

 

Código Identificador: 2923 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Outros temas 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura aumente o número de fiscais vistores da Subprefeitura de São Mateus. 

 

 

 

Código Identificador: 2924 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Segurança Urbana 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura aumente o número de guardas ambientais da região. 
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Código Identificador: 2925 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saneamento 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura revitalize os rios e córregos da região sem canaliza-los. 

 

 

 

Código Identificador: 2926 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Jefferson  de Carvalho Quintilhano 

E-mail do Munícipe: jeffersonquintilhano@gmail.com 

Contribuição: - Construção de moradias, principalmente no distrito de São Rafael 

- Regularizar e urbanizar as favelas do distrito do Iguatemi  

- Fiscalizar e desapropriar terrenos baldios (que alem de poderem ser utilizados para construção de casas, 

tambem diminui a 

 

 

 

Código Identificador: 2927 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Cultura 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura promova uma Parada LGBT+ na região de São Mateus. 
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Código Identificador: 2928 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Meio Ambiente 

Nome do Munícipe: Jefferson  de Carvalho Quintilhano 

E-mail do Munícipe: jeffersonquintilhano@gmail.com 

Contribuição: A região de São Mateus nunca foi mais cinza do que é hoje. Precisa URGENTE que plante mais 

arvores, plantar mais mudas e fiscalizar e garantir a existencia das que ja existe. 

Também criar  jardins de chuva em vez de fazer/manter rotatórias vazias (na qual, muitos motoristas não 

respeitam) 

 

 

 

Código Identificador: 2929 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saúde 

Nome do Munícipe: Jefferson  de Carvalho Quintilhano () 

E-mail do Munícipe: jeffersonquintilhano@gmail.com 

Contribuição: - Aumentar o numero da equipe medica das Upas/UBS da região, como UBS Jardim Colorado, 

Parque São Rafael e Rio Claro e o Pronto atendimento de São Mateus.  

- Criar um Centro de Acolhimento e Testagem de IST/HIV no distrito de São Rafael 

 

 

 

Código Identificador: 2930 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Transportes e mobilidade 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura instale mais radares de velocidade na região, em especial, nas Avenida 

Baronesa de Muritiba, Avenida Jacu Pessego, Avenida Ragueb Chohfi e Avenida Sapopemba. 
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Código Identificador: 2931 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Segurança Alimentar 

Nome do Munícipe: Jefferson de Carvalho Quintilhano () 

E-mail do Munícipe: jeffersonquintilhano@gmail.com 

Contribuição: - Promover açoes que diminuem o descarte de frutas e verduras por parte dos feirantes da 

região.  

- Criação de equipes de segurança alimentar (que vai acompanhar familias e pessoas em situação de 

vunerabilidade) 

- Fazer parceria com o Governo do Estado 

 

 

 

Código Identificador: 2932 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Segurança Urbana 

Nome do Munícipe: Jefferson de Carvalho Quintilhano 

E-mail do Munícipe: Jeffersonquintilhano@gmail.com 

Contribuição: - Aumentar o numero de viaturas e equipes policiais (civil, militar e ambiental) na região 

- Promover e incorporar mais residencias no programa Vizinhança Solidária 

- Acompanhamento das mulheres em situação de violencia domestica 

- Criar uma delegacia 
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Código Identificador: 2933 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Transportes e mobilidade 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura reduza o limite de velocidade das vias coletoras. 

Quero que a prefeitura instale mais lombadas nas vias locais e coletoras. 

Quero que a prefeitura instale faixas de pedestres elevadas (lombofaixas) nas vias coletoras. 

Quero que a prefeitura faça uma ciclofaixa na Avenida Satélite. 

 

 

 

Código Identificador: 2934 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura use piso drenante e/ou permeável nas reformas das calçadas. 

 

 

 

Código Identificador: 2935 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Meio Ambiente 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura faça a descanalização dos rios e córregos da região de São Mateus. 
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Código Identificador: 2936 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Educação 

Nome do Munícipe: Jefferson  de Carvalho Quintilhano 

E-mail do Munícipe: jeffersonquintilhano@gmail.com 

Contribuição: - Resgatar o programa Escola da Familia, que desenvolve atividades culturais e oficinas para 

toda a familia aos finais de semana 

- Melhora na qualidade do ensino, com o fim da aprovação automatica 

- Comprar e disponibilizar materias de trabalhos para as 

 

 

 

Código Identificador: 2937 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Educação 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Aumentar o estoque de materiais de consumo como giz, lapis, cartolinas e cadernos nas 

escolas municipais da região. 

 

 

 

Código Identificador: 2938 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Esportes e Lazer 

Nome do Munícipe: Jefferson  de Carvalho Quintilhano 

E-mail do Munícipe: jeffersonquintilhano@gmail.com 

Contribuição: - Estimular uma população menos sedentaria, por meio de academias ao ar livre 

- Criação da Corrida Anual dos Moradores de São Mateus, a ser realizado a véspera do aniversário da região 
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Código Identificador: 2939 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saneamento 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura faça a descanalização dos rios e córregos da região. 

 

 

 

Código Identificador: 2940 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saneamento 

Nome do Munícipe: Jefferson de Carvalho Quintilhano 

E-mail do Munícipe: jeffersonquintilhano@gmail.com 

Contribuição: - Descarnalização de rios e córregos 

-Limpeza dos córregos da região 

- Criação de parques lineares em volta dos córregos/rios da região 

 

 

 

Código Identificador: 2941 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Transportes e mobilidade 

Nome do Munícipe: Jefferson de Carvalho Quintilhano 

E-mail do Munícipe: jeffersonquintilhano@gmail.com 

Contribuição: - Criação de uma faixa exclusiva de ônibus na Avenida Mateo Bei 

- Implantação de ciclofaixas e/ou ciclovia nas avenidas Satelite, Sapopemba, Baronesa de Muritiba (Avenida 

Baronesa, Miguel Motoki Ogushi e Paulo Nunes Feliz) e Roberto Pires Maciel (é quest 
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Código Identificador: 2942 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Transportes e mobilidade 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura faça uma ciclofaixa na Avenida Satélite. 

Quero que a prefeitura faça uma ciclofaixa na Avenida Miguel Motoki Ogushi e na Rua Paulo Nunes Felix. 

Quero que a prefeitura faça faixas de pedestres elevada (lombofaixa) na frente das escolas e praças. 

Quero que a prefeitura ilumine as faixas de pedestres nas vias arteriais. 

 

 

 

Código Identificador: 2943 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Segurança Urbana 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que as guardas façam mais blitz com bafômetro na região de São Mateus. 

Quero que a prefeitura aumente o número de agentes da CET na região. 

 

 

 

Código Identificador: 2944 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Transportes e mobilidade 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura aumente o número de agentes da CET na região. 
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Código Identificador: 2945 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Outros temas 

Nome do Munícipe: Jefferson  de Carvalho Quintilhano 

E-mail do Munícipe: jeffersonquintilhano@gmail.com 

Contribuição: - Criação de um desfile lgbt na região de São Mateus 

- Colocar mais fiscais da prefeitura e da CET na região. A fiscalização na região de São Mateus é muito pouca 

e é muito necessario o aumento da equipe de fiscalização, tanto da CET quanto da prefeitura 

 

 

 

Código Identificador: 2946 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Nome do Munícipe: Jefferson  de Carvalho Quintilhano 

E-mail do Munícipe: jeffersonquintilhano@gmail.com 

Contribuição: - Padronização das calçadas (muitas ruas parecem que as calçadas são escada, com degraus, 

uma para outra) 

- Fiscalização para parar de fazerem as calçadas de estacionamento 

- Criação de parques lineares as margens de corregos e rios da região, como por 

 

 

 

Código Identificador: 2947 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Transportes e mobilidade 

Nome do Munícipe: Jean Carlos Martins do Vale (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura instale contadores móveis de bicicleta nas ciclofaixas e ciclovias da 

região de São Mateus. 

Quero que a prefeitura alargue as calçadas nas vias coletoras e arteriais. 
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Código Identificador: 2948 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Assistência Social 

Nome do Munícipe: Pedro Caranicolov 

E-mail do Munícipe: lucakaranikolov@gmail.com 

Contribuição: Implantação de CRAS no Distrito de São Rafael 

 

 

 

Código Identificador: 2949 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Cultura 

Nome do Munícipe: Pedro Caranicolov 

E-mail do Munícipe: lucakaranikolov@gmail.com 

Contribuição: Criação de Casa de Cultura no Jd Sto André 

 

 

 

Código Identificador: 2950 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Nome do Munícipe: Pedro Caranicolov 

E-mail do Munícipe: lucakaranikolov@gmail.com 

Contribuição: Implantação do Programa Bolsa Trabalho no Jd Santo André 

 

 

 

Código Identificador: 2951 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Direitos Humanos e Cidadania 

Nome do Munícipe: Pedro Caranicolov 

E-mail do Munícipe: lucakaranikolov@gmail.com 

Contribuição: Implantação de um Centro de Direitos Humanos no Jd Santo André 
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Código Identificador: 2952 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Pedro Caranicolov 

E-mail do Munícipe: lucakaranikolov@gmail.com 

Contribuição: Urbanizaçao da Favela do Rodoanel 

 

 

 

Código Identificador: 2953 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Meio Ambiente 

Nome do Munícipe: Pedro Caranicolov 

E-mail do Munícipe: lucakaranikolov@gmail.com 

Contribuição: Criação do Pq Morro do Cruzeiro 

Implantação do CEA do Morro do Cruzeiro 

 

 

 

Código Identificador: 2954 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saúde 

Nome do Munícipe: Pedro Caranicolov 

E-mail do Munícipe: lucakaranikolov@gmail.com 

Contribuição: Construção da UBS Jd Santo André II 

Criação do Centro de Zoonoses de São Mateus 
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Código Identificador: 2955 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Segurança Alimentar 

Nome do Munícipe: Pedro Caranicolov 

E-mail do Munícipe: lucakaranikolov@gmail.com 

Contribuição: Implantação do Banco de Alimentos de São Mateus 

Incentivos aos Agricultores Urbanos de São Mateus 

 

 

 

Código Identificador: 2956 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Segurança Urbana 

Nome do Munícipe: Pedro Caranicolov 

E-mail do Munícipe: lucakaranikolov@gmail.com 

Contribuição: Instalação de uma base da GCM Ambiental em São Mateus 

 

 

 

Código Identificador: 2957 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Rosemeire Gouveia (Conselho Participativo Municipal ) 

E-mail do Munícipe: rosegouveia05@gmail.com 

Contribuição: Solicito regularização de loteamentos irregulares nos três distritos Iguatemi, São Rafael e São 

Mateus. 

 

 

 

Código Identificador: 2958 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saneamento 

Nome do Munícipe: Rosemeire Gouveia (Conselho Participativo Municipal ) 

E-mail do Munícipe: rosegouveia05@gmail.com 

Contribuição: Melhorias nos corrégo e limpeza. Projeto de descanalização dos rios e córregos, a fim de evitar 

enchentes e ocupações irregulares. 
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Código Identificador: 2959 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Segurança Alimentar 

Nome do Munícipe: Rosemeire Gouveia (Conselho Participativo Municipal ) 

E-mail do Munícipe: rosegouveia05@gmail.com 

Contribuição: Melhorar as condições de recursos para os profissionais da saúde. Implantar os Saúde Família 

Domiciliar na UBS Jardim a Roseli - Distrito iguatemi  

Designar recursos para construção de UBS Vila Gil - Comunidade desfavorecida. 

Sabemos que até 2030 o Brasil será um país que terá a quinta população mais idosa do mundo. 

Deixo como sugestão um Programa Medicina Anti Aging 

 

 

 

Código Identificador: 2960 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Transportes e mobilidade 

Nome do Munícipe: Rosemeire Gouveia (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: rosegouveia05@gmail.com 

Contribuição: Construção de mais ciclovias:  

Avenida Baronesa de Muritiba; 

Avenida Sapopemba; 

Avenida Satélite; 

Avenida Mateo Bei; 

Avenida Jacu Pêssego; 

Implantação de faixas de pedestres elevadas e iluminadas. 

Mais corredores exclusivos e cobertura nos pontos de ônibus. 
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Código Identificador: 2961 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Nome do Munícipe: Rosemeire  Gouveia (Conselho Participativo Municipal ) 

E-mail do Munícipe: rosegouveia05@gmail.com 

Contribuição: Contribuição para continuidade das ações de limpeza dos espaços públicos, poda de árvore, 

retirar o entulho da calçada na Rua Gabriel Rodrigues - Jardim Colonial . Tampar  os buracos  da Av Francisco 

de Santa Maria número 146 - Jardim Colonial. 

reforma de calçadas, revitalização da praça Antônio Donizetti Risso - Rua Cubas de Mendonça -Jardim 

Iguatemi. Limpeza urbana nos três distritos e criação de mais pontos de ECO PONTO. 

 

 

 

Código Identificador: 2962 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Assistência Social 

Nome do Munícipe: Rosemeire Gouveia (Conselho Participativo ) 

E-mail do Munícipe: rosegouveia05@gmail.com 

Contribuição: Construção de CRÁS no Distrito São Rafael 

 

 

 

Código Identificador: 2963 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Cultura 

Nome do Munícipe: Rosemeire Gouveia (Conselho Participativo Municipal ) 

E-mail do Munícipe: rosegouveia05@gmail.com 

Contribuição: Fábrica de Cultura no Jardim Iguatemi. 
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Código Identificador: 2964 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Direitos Humanos e Cidadania 

Nome do Munícipe: Rosemeire Gouveia (Conselho Participativo Municipal ) 

E-mail do Munícipe: rosegouveia05@gmail.com 

Contribuição: Construção para o Conselho Tutelar de São Mateus, Construir uma Casa de Proteção aos 

Direitos da Minoria, direcionado para as pessoas que sofrem qualquer tipo de violência e não tem onde ficar. 

 

 

 

Código Identificador: 2965 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Meio Ambiente 

Nome do Munícipe: Rosemeire Gouveia (Conselho Participativo Municipal ) 

E-mail do Munícipe: rosegouveia05@gmail.com 

Contribuição: Morro do Cruzeiro implantar o centro de referência e fazer um Ponto Turístico de Telesférico 

para evitar desmatamento da nossa mini Amazônia. Colocar administra e polícia ambiental no local. 

Manter ativo a administração, segurança e a preservação do meio ambiente do Parque do Carmo. 

 

 

 

Código Identificador: 2966 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Outros temas 

Nome do Munícipe: Rosemeire Gouveia (Conselho Participativo Municipal ) 

E-mail do Munícipe: rosegouveia05@gmail.com 

Contribuição: Abrir concurso para Agente Vistor, São Mateus precisa de mais braços para combater os 

invasores de terras e construções irregulares no momento só temos dois agentes vistoria para atender 

45.000km extensão de terra de São Mateus que tem 700.000 Habitantes o IDH ade 2010 desatualizado. 

Aprovação da Lei para tornar toda São Mateus zona urbana, extinguindo as zonas rurais dos três distritos 

Iguatemi  São Rafael e São Mateus. Mapear as áreas em parceria com o Google Maps e registrar as famílias 

que precisam de moradia, a tecnologia digital tem recursos inovadores que impedirá de ter duplicidade de 

cadastro ou até mesmo realizar venda casada  para terceiros. Aplicar punições para quem Infringir a normas. 
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Código Identificador: 2967 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Educação 

Nome do Munícipe: Rosemeire Gouveia (Conselho Participativo Municipal ) 

E-mail do Munícipe: rosegouveia05@gmail.com 

Contribuição: Reformar a Unifesp da Avenida Jacú Pêssego, implantar cursos de tecnologia Inovadora, 

inteligência artificial, robótica,  mecatrônica, Neurociências , formação integral pedagógica inovadora 

sistêmica ativa inteligência Emocional. 

Construção de Universidades Federais no Centro de Ginástica Olímpica no Jardim Iguatemi. 

 

 

 

Código Identificador: 2968 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Nome do Munícipe: Rosemeire Gouveia (Conselho Participativo Municipal ) 

E-mail do Munícipe: rosegouveia05@gmail.com 

Contribuição: Mais ação do poder público no sentido de gerar empregos visando os reflexos da crise causada 

pelo cenário COVID 19. 

 

 

 

Código Identificador: 2969 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Transportes e mobilidade 

Nome do Munícipe: Jean Carlos (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura faça as faixas exclusivas de ônibus serem em tempo integral na Avenida 

Mateo Bei e Avenida Ragueb Chofi 
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Código Identificador: 2970 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Nome do Munícipe: Jean Carlos (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Quero que a prefeitura desenvolva condomínios/quarteirões industriais no eixo de 

desenvolvimento Jacu Pêssego entre a Avenida Ragueb Chofi e Avenida Sapopemba 

 

 

 

Código Identificador: 2971 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Segurança Urbana 

Nome do Munícipe: Jean Carlos (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Expandir o programa Vizinhança solidária 

 

 

 

Código Identificador: 2972 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Assistência Social 

Nome do Munícipe: Thuane Nogueira  (EMEI Carmem Miranda ) 

E-mail do Munícipe: prof.thuane.nogueira@gmail.com 

Contribuição: O distrito São Rafael, mas especificamente os bairros: Jardim Vera Cruz, Jardim Santo André, 

Morro do Sabão, Morumbizinho, Jardim Nova São  Paulo e Parque das Flores possuem famílias  com frágil 

acesso aos servicos, equipamentos, programas e benefícios da assistência social. São famílias expostas ao 

contexto de violência, que enfrentam o desemprego, renda precária com dificuldades em prover o sustento 

dos seus membros. Famílias com adolescentes  e criancas que passam muito tempo na rua ou em casa de 

vizinhos em função da fragilidade de ofertas dos servicos socioassistenciais de cultura, esporte e lazer. 

Boa parte destas famílias  possuem integrantes com deficiência ou doenca crônica. 

É constante a vivência de ruptura de vínculos familiares  pela ausência de condição  de sustento de seus 

membros. Portanto, considerando este rol de inseguranças sociais e violações,  reinvidicamos a construção  

dos equipamentos CRAS, CREAS e demais serviços no território  como política de proteção  social preventiva, 

que resgata a matricialidade familiar como núcleo de convivência  provocando o desenvolvimento  afetivo, 

biológico, cultural, político, relacional e social destes munícipes. 
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Código Identificador: 2973 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Cultura 

Nome do Munícipe: Thuane  Nogueira (EMEI Carmem Miranda ) 

E-mail do Munícipe: prof.thuane.nogueira@gmail.com 

Contribuição: Casa de Cultura para o Jardim Santo André 

Pensando no adensamento populacional e na alta vulnerabilidade que envolve a população local, 

principalmente crianças, adolescentes e idosos. 

 

 

 

Código Identificador: 2974 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Meio Ambiente 

Nome do Munícipe: Thuane  Nogueira (EMEI Carmem Miranda ) 

E-mail do Munícipe: prof.thuane.nogueira@gmail.com 

Contribuição: São Mateus tem um importante Patrimônio Cultural: o Morro do Cruzeiro. Segundo maior 

pico da Capital, com 960mts de altura, proporcionando uma visão panorâmica da Cidade, Grande ABC, Serra 

do Mar e Serra da Cantareira. A comunidade luta há anos pela Criação do Parque Morro do Cruzeiro,  

implantação do CEA (Centro de Educação Ambiental) também no Morro do Cruzeiro. Esta região possui 

resquícios de Mata Atlântica, sendo o habitat de diversas espécies de aves e animais silvestres. É um 

patrimônio ímpar e, portanto, precisa e deve ser preservado, bem como foco de investimentos. 
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Código Identificador: 2975 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saúde 

Nome do Munícipe: Thuane  Nogueira (EMEI Carmem Miranda ) 

E-mail do Munícipe: prof.thuane.nogueira@gmail.com 

Contribuição: Levando em conta o alto grau de vulnerabilidade social em que o território está imerso, em 

meio ao desemprego e crise econômica, a comunidade solicita a inclusão dos seguintes serviços: 

Implementação de serviços de CAPS-AD, CAPs Infantil e CAPS Adulto para o Distrito de São Rafael, 

Construção de uma UPA para o Distrito de São Rafael. Levando-se em conta o número de habitantes do 

Jardim Santo André e a alta demanda para atendimento da prevenção básica de saúde, pleiteamos para o 

Jd Sto André: Ampliação da UBS Jd Santo André, Construção da UBS Jd Santo André II. 

 

 

 

Código Identificador: 2976 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Gabrielle  Olivares  () 

E-mail do Munícipe: gabrielle.caroline@outlook.com 

Contribuição: Regularização Fundiária do Jd Elizabeth (mais de 25 anos de existência) este bairro considera-

se o iniciando após a Rua Ipanhanbuçu com as devidas ruas catalogadas e listadas já com cep. 

 

Ademais, ja teria Aval do SEHAB, avaliação em 1996, 2010 e 2014 PA1996-0.018.054-7,  Oficio 

SEHAB.G61/2014, DOTID 12910572 Ofício PJHURB5446/14. 
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Código Identificador: 2977 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: André  Santos 

E-mail do Munícipe: andre_santos06@hotmail.com 

Contribuição: Regularização Fundiária do Jd Elizabeth (mais de 25 anos de existência) este bairro considera-

se o entre a Rua Servidão V  e Rua Rodolfo Pirani.  

 

Ademais, ja teria Aval do SEHAB, avaliação em 1996, 2010 e 2014 PA1996-0.018.054-7,  Oficio 

SEHAB.G61/2014, DOTID 12910572 Ofício PJHURB5446/14. 

 

Bairro já possui, água, canalização de esgoto, ruas com ceps, energia elétrica. Resta as infraestrutura de guia 

e sarjetas nas ruas e devida pavimentação da rus Servidão V. 

 

 

 

Código Identificador: 2978 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Lucilene  Cardoso 

E-mail do Munícipe: lucycardsantos@gmail.com 

Contribuição: Regularização Fundiária do Jd Elizabeth (mais de 25 anos de existência) este bairro considera-

se o entre a Rua Servidão V  e Rua Rodolfo Pirani.  

Ademais, ja teria Aval do SEHAB, avaliação em 1996, 2010 e 2014 PA1996-0.018.054-7,  Oficio 

SEHAB.G61/2014, DOTID 12910572 Ofício PJHURB5446/14. 

 

Bairro já possui, água, canalização de esgoto, ruas com ceps, energia elétrica. Resta as infraestrutura de guia 

e sarjetas nas ruas e devida pavimentação da rus Servidão V. 
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Código Identificador: 2979 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Carlos D Guilherme 

E-mail do Munícipe: cdgdoni666@gmail.com 

Contribuição: Regularização Fundiária do Jd Elizabeth (mais de 25 anos de existência) este bairro considera-

se o entre a Rua Servidão V  e Rua Rodolfo Pirani. 

Ademais, ja teria Aval do SEHAB, avaliação em 1996, 2010 e 2014 PA1996-0.018.054-7,  Oficio 

SEHAB.G61/2014, DOTID 12910572 Ofício PJHURB5446/14. 

Bairro já possui, água, canalização de esgoto, ruas com ceps, energia elétrica. Resta as infraestrutura de guia 

e sarjetas nas ruas e devida pavimentação da rus Servidão V. 

 

 

 

Código Identificador: 2980 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Tamires Vieira 

E-mail do Munícipe: tamiressovieira@gnail.com 

Contribuição: Regularização Fundiária do Jd Elizabeth (mais de 25 anos de existência) este bairro considera-

se o entre a Rua Servidão V  e Rua Rodolfo Pirani.  

Ademais, ja teria Aval do SEHAB, avaliação em 1996, 2010 e 2014 PA1996-0.018.054-7,  Oficio 

SEHAB.G61/2014, DOTID 12910572 Ofício PJHURB5446/14. 

Bairro já possui, água, canalização de esgoto, ruas com ceps, energia elétrica. Resta as infraestrutura de guia 

e sarjetas nas ruas e devida pavimentação da rus Servidão V. 
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Código Identificador: 2981 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Iraci Jesus 

E-mail do Munícipe: iraciguilherme@gmail.com 

Contribuição: Regularização Fundiária do Jd Elizabeth (mais de 25 anos de existência) este bairro considera-

se o entre a Rua Servidão V  e Rua Rodolfo Pirani.  

 

Bairro já possui, água, canalização de esgoto, ruas com ceps, energia elétrica. Resta as infraestrutura de guia 

e sarjetas nas ruas e devida pavimentação da rus Servidão V. 

 

 

 

Código Identificador: 2982 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Assistência Social 

Nome do Munícipe: Carmen Rosa 

E-mail do Munícipe: crocg@hotmail.com 

Contribuição: Realizar trabalho de mapeamento e cadastro de todos os moradores do Jd Elizabeth. Bairro 

que deve ser assistido para verificar as famílias que se encontram vulneráveis e desassistidas de modo a 

integrar-las ao mercado de trabalho. 

 

 

 

Código Identificador: 2983 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saúde 

Nome do Munícipe: Tamires Vieira 

E-mail do Munícipe: tamiressovieia@gnail.com 

Contribuição: Criar uma UBS/Ama  no Jd Elizabeth, pois não há qualquer posto perto. O Jd Elizabeth é o que  

se encontra entre a rua Servidão V e Rhodolfo Pirani. Moradores tem que se deslocar até o Posto do São 

Francisco. 
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Código Identificador: 2984 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Nome do Munícipe: Lucilene Cardoso 

E-mail do Munícipe: lucycardsantos@gmail.com 

Contribuição: Cobra-se há muitos anos a DRENAGEM, Construção de Guias e Sarjeta e devido pavimento da 

Rua Servidão V (atual Garota de Ipanema). Este assunto se arrasta há mais de 6 anos. Promessas e processos 

SIMPROC e nenhuma ação foi feita! 

 

 

 

Código Identificador: 2985 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Nome do Munícipe: Andre Santos 

E-mail do Munícipe: andre_santos06@gmail.com 

Contribuição: Solicito a Subpreitura de São Mateus, que realize as obras na Servidão V (Rua Garota de 

Ipanema). O pavimento ficou todo esburacado com o tempo e, não foi feito nada. Nem operação tapa 

buracos.  As guias, sarjetas e devida drenagem aguardam desde 2014, reiterada e reiteradas. Soubesse de 

novo SIMPROC em 2020. 

 

 

 

Código Identificador: 2986 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Nome do Munícipe: Andre Santos 

E-mail do Munícipe: andre_santos06@gmail.com 

Contribuição: Construir calçadas e guia na Av Rodolfo Pirani, após a numeração 920, até o fim sentido Rua 

Santo André Avelino. Pois sem a construção destas a Sptrans não pode oficiar os 3  pontos de onibus que 

existem neste trecho. Já que não tem acessibilidade. 
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Código Identificador: 2987 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Outros temas 

Nome do Munícipe: Lucilene  Cardoso 

E-mail do Munícipe: lucycardsantos@gmail.com 

Contribuição: Solicita-se a Subpreitura e ao Conselho Participativo que cobrem a realização de Guias e 

Calçada na continuação da Rua Rodolfo Pirani após a numeração 900, ja que não há calçamento e guias. É 

perigoso andar na via, risco de atropelamento, além do fato da Sptrans não regularizar os pontos que 

existem, neste trecho adequando os mesmos, e esta não o faz pq não há infraestrutura para colocação de 

Toten oficial e não estacas! SOS Subprefeitura! 

 

 

 

Código Identificador: 2988 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Nome do Munícipe: Iraci Jesus 

E-mail do Munícipe: iraciguilherme@gmail.com 

Contribuição: Construir e regularizar a mobilidade para pedestres na Rua Rodolfo Pirani, após a numeração 

do Açougue Max Carne, por volta do número 926 até o fim. Pois não tem calçadas, guias e sarjetas. É rua 

cim transporte público nesta via de ponta a ponta e não tem calçadas nem para esperar o transporte. Risco 

de Acidentes. Tráfego intenso e inseguro para pedestres. 

 

 

 

Código Identificador: 2989 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Transportes e mobilidade 

Nome do Munícipe: Lucilene  Cardoso 

E-mail do Munícipe: lucycardsantos@gmail.com 

Contribuição: Melhorar o transporte público na região do bairro Jd Elizabeth. Devendo retornar o trajeto da 

linha 3098, que passava na Rua Servidão V e, só deixou de passar enquanto houveram as obras da SABESP 

de canalização e só deixou de passar nela pq a Subprefeitura não fez as guias,  sarjeta e calçadas e nem a 

pavimentação correta. Assim o transporte público estar até agora 6 anos sem retornar o trajeto original. 
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Código Identificador: 2990 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Direitos Humanos e Cidadania 

Nome do Munícipe: Lucilene  Cardoso 

E-mail do Munícipe: lucycardsantos@gmail.com 

Contribuição: Construir entre os bairros Jd Rodolfo Pirani e Jd Elizabeth um Espaço Multi Uso para a 

cimunudade, um Espaço de lazer neste local! Não há qq lazer e infraestrutura para esta região. 

 

 

 

Código Identificador: 2991 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saúde 

Nome do Munícipe: Gabrielle  Olivares 

E-mail do Munícipe: gabrielle.caroline@outlook.com 

Contribuição: Em razão do aumento populacional da região urge a necessidade extrema  da construção de 

UBS/AMA entre os bairros Jd Rodolfo Pirani e Elizabeth. Moradores se deslocam até a Rua Bandeira de 

Aracambi, há muitos idosos, pessoas com dificuldade de locomoção e crianças. A dificuldade de ingestão de 

verbas e infraestrutura se dá pelo não mapeamento desta população e se não há como mensurar as 

necessidades? Poder Público ausente há anos. Bairros vão pra mais de 26 anos. 

 

 

 

Código Identificador: 2992 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Segurança Urbana 

Nome do Munícipe: Tamires  Vieira 

E-mail do Munícipe: tamiresovieira@gnail.com 

Contribuição: Solicito a GCM maior participação na região do bairro Jd Elizabeth e Pirani pq não há ações de 

fiscalização de comércios e ações contra drogas. Aliás Rondas são raras até na fiscalização da Guarda 

Florestal. Há muita desova de entulho e queimadas irregulares. 
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Código Identificador: 2993 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Transportes e mobilidade 

Nome do Munícipe: Carmen Guilherme 

E-mail do Munícipe: crocg@hotmail.com 

Contribuição: Reestruturar a mobilidade do Largo São Mateus, pois é algo que não flui se qualquer 

impedimento ocorrer. O qual veda o acesso das principais vias, como Rua Mateo Bei, Rua Adélia Chohfi, Av 

Sapopemba. Projeto de Engenharia de Tráfego neste local, mais que necessário,  inclusive pós Monotrilho é 

crucial. Trânsito aumentou. 

 

 

 

Código Identificador: 2994 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Meio Ambiente 

Nome do Munícipe: Carmen Guilherme 

E-mail do Munícipe: crocg@hotmail.com 

Contribuição: Varrição de Ruas, fato não verificado na Rua Servidão V (em toda extensão)  e Rua Rodolfo 

Pirani após a numeração 900 e sentido Rua Santo André Avelino. 

 

 

 

Código Identificador: 2995 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Nome do Munícipe: Wellyene  Gomes Bravo () 

E-mail do Munícipe: wellyene@gmail.com 

Contribuição: proposta para geração de emprego e renda, pós pandemia. Pedi para a subprefeitura levantar 

os terrenos ociosos do território e disponibiliza-los para hortas comunitárias, efetuando cadastro por prazo 

de 2 anos, publico alvo desempregados e aposentados. A PMSP disponibiliza o terreno, água e osinsumos da 

primeira safra. A produção será direcionada para o consumo familiar e o excedente vendido para creches e 

escolas do território. 
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Código Identificador: 2996 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Lucilene  Cardoso dos Santos da Silva 

E-mail do Munícipe: lucycardsantos@gmail.com 

Contribuição: Bairro Jardim Elizabeth  ja existe há mais de vinte anos, sem regularização fundiária 

 

 

 

Código Identificador: 2997 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saúde 

Nome do Munícipe: Lucilene  Cardoso dos Santos da Silva 

E-mail do Munícipe: lucycardsantos@gmail.com 

Contribuição: UBS-AMA no Jardim Elizabeth 

 

 

 

Código Identificador: 2998 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Nome do Munícipe: Lucilene  Cardoso dos Santos da Silva 

E-mail do Munícipe: lucycardsantos@gmail.com 

Contribuição: Escoamento fluvial, guias e sarjetas 
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Código Identificador: 2999 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Esportes e Lazer 

Nome do Munícipe: Jean Carlos (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Destinar verba para a construção de quadras e parquinhos (playground) em praças e áreas 

públicas, além de bancos, bebedouros e banheiros públicos próximo desses equipamentos. 

Criação de atividades culturais aos finais de semana e à noite em praças e áreas públicas.  

Reinício do programa Ruas Abertas, com gestão da Prefeitura, com o bloqueio de vias para os veículos 

motorizados e a abertura de vias para pedestres e ciclistas, com incentivo às atividades físicas. 

 

 

 

Código Identificador: 3000 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Meio Ambiente 

Nome do Munícipe: Jean Carlos (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Instalar mais ciclovias para reduzir o uso do automóvel e reduzir a poluição atmosférica. São 

8 mortes por dia no município devido à poluição atmosférica, é preciso restringir o uso do carro e dar 

infraestrutura segura para que as pessoas adotem as alternativas. 

Precisamos de mais plantio de árvores nas ruas para fazer sombras e refrescar. Mas sem bloquear as calçadas 

que são muito estreitas. Plantem mais árvores nas avenidas, mas tirem vagas de estacionamento e alarguem 

as calçadas para fazer esse plantio sem prejudicar a circulação de pessoas. 

Estudar o desenterramento dos diversos rios na cidade, muitos dos quais foram canalizados para fazer 

avenidas para carros, com capacidade pífia. É mais interessante aflorar os rios, resolvendo assim problemas 

de inundação, e dar garantia de prioridade para o transporte coletivo e mobilidade ativa nas faixas que 

sobrarem, o que aumenta a capacidade do viário e reduz o trânsito. 

Reverter aquele erro horrível que foi considerar Paredes Verdes (como aquele cemitério de plantas na 23 de 

Maio e no minhocão) como compensação ambiental. 

Reativação e expansão da rede de trólebus, cujos ônibus elétricos são menos poluentes e menos barulhentos 

que os ônibus a diesel convencionais. 

Obrigatoriedade de toda construção ou ampliação de casa, prédio ou edificação implantar ao menos 1 árvore 

para cada 1 metro quadrado de solo que será impermeabilizado. 
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Código Identificador: 3001 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Segurança Alimentar 

Nome do Munícipe: Jean Carlos (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Incentivar que os feirantes e mercados ofereçam produtos produzidos na cidade de São Paulo 

com redução de impostos, criar e organizar feiras de orgânicos.  

Autorizar que cidadãos plantem hortas em canteiros de calçada, jardins públicos, canteiros centrais de vias, 

praças e parques. 

Destinar parte da verba para que todas escolas da rede municipal criem hortas em suas áreas internas para 

ensinar às crianças sobre educação alimentar e possibilitar a distribuição do que for colhido entre 

funcionários, alunos, suas famílias e vizinhos. 

 

 

 

Código Identificador: 3002 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Ivonete  Ribeiro da Silva 

E-mail do Munícipe: netarbs@gmail.com 

Contribuição: o bairro jardim Elisabeth exite há 25 anos e ainda não é um bairro regularizado. 

 

 

 

Código Identificador: 3003 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saúde 

Nome do Munícipe: Ivonete Ribeiro da silva 

E-mail do Munícipe: netarbs@gmail.com 

Contribuição: Gostaria de ter um posto de saúde em nosso bairro Jd. Elisabeth 
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Código Identificador: 3004 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Nome do Munícipe: Ivonete  Ribeiro da Silva 

E-mail do Munícipe: netarbs@gmail.com 

Contribuição: em nosso bairro Jd. Elisabeth não temos praça, pavimentação de redes pluviais, guias e 

sarjetas. 

 

 

 

Código Identificador: 3005 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Elisangela  Silva dos Santos 

E-mail do Munícipe: elisan.santos@yahoo.com.br 

Contribuição: Nosso bairro Jd. Elisabeth exite há 25 anos e ainda não temos uma regularização. 

 

 

 

Código Identificador: 3006 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saúde 

Nome do Munícipe: Elisangela Silva dos Santos 

E-mail do Munícipe: elisan.santos@yahoo.com.br 

Contribuição: Gostaríamos de ter um posto e ama em nosso bairro jd. Elisabeth 

 

 

 

Código Identificador: 3007 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Nome do Munícipe: Elisangela Silva dos Santos 

E-mail do Munícipe: elisan.santos@yahoo.com.br 

Contribuição: Em nosso bairro Jd. Elisabeth não temos praça, redes pluviais, guias e sarjetas. 
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Código Identificador: 3008 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Outros temas 

Nome do Munícipe: Jean Carlos (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Recriação da Inspeção Veicular, até que seja substituída por uma Inspeção Veicular 

Metropolitana ou Estadual, porque não é aceitável que continuem morrendo 8 paulistanos POR DIA devido 

à poluição atmosférica automotiva, além de sobrecarregar o SUS. 

Incluir no orçamento a criação do Programa Pedalar até a Escola. Uma complementação dos programas Rota 

Escolar Segura (que precisa ser retomado) para que alunos das escolas públicas vão de bicicleta até a escola. 

O programa deve prever orçamento/parcerias para a construção de bicicletários nas escolas públicas, bem 

como aulas para ensinar as crianças a pedalar. Monitores podem fazer os trajetos acompanhando as 

crianças, similar aos programas piloto como Ônibus a pé / Pedibus. As escolas devem receber medidas de 

acalmamento de tráfego e limitação de velocidade nos seus arredores. 

Aumento exponencial emergencial e imediato do IPTU progressivo sobre imóveis vagos e desocupados, 

aplicado em todo o território e cumprindo a sua função social e podendo ser utilizados para abrigo e 

isolamento de pessoas com Covid19. 

Ampliar o enterramento de fiação elétrica e de telecomunicações na região. 

 

 

 

Código Identificador: 3009 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Nome do Munícipe: Jean Carlos (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Ampliação do PEC Programa Emergencial de Calçadas para reformar as calçadas da 

subprefeitura aqui, prevendo ALARGAMENTO das calçadas para melhorar a circulação de pedestres. Não faz 

sentido que o principal meio de se locomover em São Paulo seja “a pé” (pesquisa Origem e Destino 2017 do 

metrô) mas que o orçamento das calçadas seja menor que o orçamento do Asfalto Novo para beneficiar os 

carros que não transportam nem 30% das pessoas. 

Instalação de bebedouros e pias públicas independentes. É muito importante para a saúde pública que 

tenhamos pias públicas para que a população possa fazer a higiene, e bebedouros para auxiliar na prática de 

esportes, passeios e toda a população inclusive a em situação de rua. 

 

 

 



Audiências PLOA 2021 
Contribuições dos Munícipes 

 

57 
 

Código Identificador: 3010 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Educação 

Nome do Munícipe: Jean Carlos (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Fazer acalmamento de tráfego próximo das escolas com a ampliação das calçadas, 

estrangulamento de vias, criação de travessias de pedestres elevadas, instalação de lombadas e redução das 

velocidades. 

 

 

 

Código Identificador: 3011 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Direitos Humanos e Cidadania 

Nome do Munícipe: Jean Carlos (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Precisamos da instalação de bebedouros públicos, pias e banheiros públicos para que possam 

atender a população em situação de rua e esta possa ter um pouco mais de dignidade. São recorrentes as 

reclamações de sede porque os comércios se recusam a oferecer um copo d’água, e a falta de pias para a 

higiene mais básica faz com que muitos não consigam nem pedir emprego devido à dificuldade de se manter 

limpos. Além disso, a instalação de banheiros e bebedouros públicos pode melhorar a higiene da população 

em geral, que poderá lavar as mãos e beber água, evitando a disseminação de doenças como o coronavírus. 

 

 

 

Código Identificador: 3012 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Transportes e mobilidade 

Nome do Munícipe: Jean Carlos (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Expandir o Programa Ruas Abertas para a Avenida Mateo Bei 
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Código Identificador: 3013 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Cultura 

Nome do Munícipe: Jean Carlos (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Destinar mais verbas para bibliotecas públicas, casas e centros culturais, eventos organizados 

pela comunidade e a abertura de ruas para lazer aos domingos e feriados. 

Estender o horário de funcionamento de bibliotecas, casas de cultura, centros culturais e demais espaços 

públicos de cultura.  

Permitir o uso de espaços públicos de cultura por particulares mediante pagamento, que será destinado à 

melhorias nos espaços públicos de cultura. 

Fazer acalmamento de tráfego próximo das casas de cultura, centros culturais, museus, teatros, cinemas e 

bibliotecas com a ampliação das calçadas, estrangulamento de vias, criação de travessias de pedestres 

elevadas, instalação de lombadas e redução das velocidades. 

Instalar iluminação de LED nos equipamentos culturais, tanto em áreas internas quanto externas. 

Instalar iluminação de LED nas vias onde se encontram os equipamentos culturais. 

 

 

 

Código Identificador: 3014 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Assistência Social 

Nome do Munícipe: Jean Carlos (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Destinar mais verba para os Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e os Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), além de aumentar a quantidade de funcionários 

através de concurso público e tornar as relações dos funcionários mais próximas das pessoas atendidas por 

eles. 

Fazer acalmamento de tráfego próximo dos CRAS e CREAS com a ampliação das calçadas, estrangulamento 

de vias, criação de travessias de pedestres elevadas, instalação de lombadas e redução das velocidades. 
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Código Identificador: 3015 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Meio Ambiente 

Nome do Munícipe: Jean Carlos (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Instalar mais ciclovias para reduzir o uso do automóvel e reduzir a poluição atmosférica. São 

8 mortes por dia no município devido à poluição atmosférica, é preciso restringir o uso do carro e dar 

infraestrutura segura para que as pessoas adotem as alternativas. 

Precisamos de mais plantio de árvores nas ruas para fazer sombras e refrescar. Mas sem bloquear as calçadas 

que são muito estreitas. Plantem mais árvores nas avenidas, mas tirem vagas de estacionamento e alarguem 

as calçadas para fazer esse plantio sem prejudicar a circulação de pessoas. 

Estudar o desenterramento dos diversos rios na cidade, muitos dos quais foram canalizados para fazer 

avenidas para carros, com capacidade pífia. É mais interessante aflorar os rios, resolvendo assim problemas 

de inundação, e dar garantia de prioridade para o transporte coletivo e mobilidade ativa nas faixas que 

sobrarem, o que aumenta a capacidade do viário e reduz o trânsito. 

Reverter aquele erro horrível que foi considerar Paredes Verdes (como aquele cemitério de plantas na 23 de 

Maio e no minhocão) como compensação ambiental. 

Reativação e expansão da rede de trólebus, cujos ônibus elétricos são menos poluentes e menos barulhentos 

que os ônibus a diesel convencionais. 

Obrigatoriedade de toda construção ou ampliação de casa, prédio ou edificação implantar ao menos 1 árvore 

para cada 1 metro quadrado de solo que será impermeabilizado. 

Sugiro que parte da verba da subprefeitura seja destinada para o plantio de mudas de árvores e flores em 

calçadas e canteiros, criação de jardins de chuvas e rotatórias verdes. 

Sugiro que parte da verba da subprefeitura seja destinada para a colocação de lixeiras e de mudas de árvores 

em áreas ociosas do asfalto. Caso a calçada seja estreita, é necessário que sejam usadas vagas de 

estacionamento no leito carroçável. 

Criar uma rede de calçadas e ciclovias entre todos os parques da subprefeitura, com árvores de espécies 

nativas e iluminação, retomando os conceitos de corredores verdes. 

Retomar a criação de corredores verdes. 

Plantar mais mudas de árvores em praças, canteiros centrais e áreas públicas. 

Transformar vagas de estacionamento em parklets, praças, canteiros e jardins de chuva. 
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Código Identificador: 3016 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Jean Carlos (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Necessário criar políticas de construção de HIS e HMP na subprefeitura. Há muitos terrenos 

vagos e ociosos, e o IPTU Progressivo e os decretos de Parcelamento, Edificação e Uso Compulsórios devem 

ser aplicados na subprefeitura para evitar a especulação e espaços vazios, favorecendo a retomada 

econômica e aliviando aluguéis. O perímetro de aplicação da PEUC e IPTU Progressivo precisa incluir toda 

esta subprefeitura, principalmente junto aos corredores de transporte coletivo. 

Prefeitura precisa regulamentar o Plano Municipal de Habitação, inclusive a modalidade de Aluguel Social. 

Tem terrenos públicos e terrenos vazios aqui que precisam receber recursos para receber moradia, tanto na 

modalidade Moradia para Aquisição, quanto de Aluguel Social. Destinar verba para construção de habitação 

aqui. 

Criação de um canal de denúncias de fácil acesso para que moradores possam denunciar problemas de 

acessibilidade ou descumprimento das normas do código de obras e edificações para a prefeitura, 

preferencialmente pelo 156, de forma anônima para que os moradores de aluguel não sofram retalhação 

dos proprietários. 

Fiscalização de acessibilidade internas, calçadas e bicicletários em todas obras em andamento ou que sejam 

aprovadas pela Prefeitura e órgãos públicos municipais para que todas construções sigam os padrões 

exigidos. 

Utilização da verba de compensação viária para a ampliação e reforma de calçadas, implantação de ciclovias, 

implantação de faixas de ônibus, melhorias em pontos e terminais de ônibus, implantação de bicicletários 

públicos, etc para melhor qualificar os locais de habitação com uma cidade voltada para pessoas. 

Exigir que todas construções novas, ampliadas e/ou reformadas incluam bicicletários de fácil acesso nos 

quais as bicicletas devem permanecer com as duas rodas no chão. 
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Código Identificador: 3017 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saneamento 

Nome do Munícipe: Jean Carlos (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Destinar orçamento para as obras de expansão do sistema de esgotos e tratamento de água, 

para que 100% dos domicílios tenham acesso a àgua, esgoto, e tenham seu esgoto tratado. 

Construir banheiros e bebedouros públicos em todos distritos da subprefeitura. 

Criação de canteiros e jardins de chuva para permeabilizar o solo e evitar alagamentos. 

 

 

 

Código Identificador: 3018 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Segurança Alimentar 

Nome do Munícipe: Jean Carlos (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Incentivar que os feirantes e mercados ofereçam produtos produzidos na cidade de São Paulo 

com redução de impostos, criar e organizar feiras de orgânicos em todos distritos da cidade, sobretudo fora 

do Centro Expandido.  

Incentivar pequenos mercados e lojas de bairro a comercializar bens orgânicos e alimentos saudáveis com 

parcerias com produtores da região metropolitana de São Paulo. 

Criar e organizar mais feiras de orgânicos em todos distritos da subprefeitura. 

Autorizar que cidadãos plantem hortas em canteiros de calçada, jardins públicos, canteiros centrais de vias, 

praças e parques. 

Destinar parte da verba para que todas escolas da rede municipal criem hortas em suas áreas internas para 

ensinar às crianças sobre educação alimentar e possibilitar a distribuição do que for colhido entre 

funcionários, alunos, suas famílias e vizinhos. 
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Código Identificador: 3019 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Segurança Urbana 

Nome do Munícipe: Jean Carlos (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Aumentar os investimentos em iluminação pública. Reforçar a iluminação de LED.  Criar postes 

de iluminação especificamente na altura dos pedestres, iluminando mais as pessoas que circulam à noite do 

que os carros (que já tem farol próprio). 

Instalar iluminação LED em vielas, escadarias, calçadas, becos, travessas, passarelas e ciclovias/ciclofaixas. 

Aumentar programas de policiamento comunitário da Guarda Civil Metropolitana em contato com 

moradores, participação em eventos, palestras e mais rondas a pé e de bicicleta. 

Aumentar a presença da Defesa Civil em escolas, clubes, associações de bairros e outras organizações para 

conscientizar a população de áreas mais vulneráveis e com histórico de desastres naturais (como enchentes, 

deslizamentos de terra, etc).  

Aumentar a presença de guardas civis nas ruas de forma amigável, criando relacionamento com as 

comunidades.Sugiro que parte da verba da subprefeitura seja destinada para a implantação de iluminação 

em praças, calçadas, passarelas, vielas e escadarias. 

Instalar mais câmeras em áreas com histórico de violência, vandalismo e atropelamentos/colisões de 

veículos. 

Instalar iluminação de LED em áreas com histórico de violência, vandalismo e atropelamentos/colisões de 

veículos, priorizando as calçadas, travessias de pedestres, escadarias, travessas e ciclovias. 
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Código Identificador: 3020 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Transportes e mobilidade 

Nome do Munícipe: Jean Carlos (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Regulamentar e destinar verba para o programa BikeSP! É um programa muito importante, 

que dá incentivos para que as pessoas usem a bicicleta ao invés do automóvel ou do transporte público. 

Reduz aglomerações e lotação, e reduz a poluição e os atropelamentos. Estima-se que a economia gerada 

no SUS é aprox. 24 vezes maior que o investimento público feito.  

Ampliação da rede cicloviária da subprefeitura, que ainda é muito pouca e torna difícil fazer 100% do 

caminho até o emprego de bicicleta. 

Criação de bicicletários públicos nos terminais urbanos de transporte coletivo para possibilitar 

intermodalidade.  

Ampliação de faixas e corredores de ônibus existentes para a criação de serviços expressos. 

Ampliação da rede de faixas e corredores de ônibus. Nenhuma avenida com mais de 2 pistas que tenha linhas 

de ônibus pode deixar de ter uma faixa exclusiva para os coletivos. 

Ampliar o horário das faixas de ônibus existentes, que devem valer o dia todo em ambos sentidos das vias. 

Ampliar as calçadas de maior fluxo da subprefeitura, garantindo acessibilidade para cadeirantes, 

continuidade de acesso, e instalando lombofaixas para facilitar as travessias e acalmar o trânsito. 

Criação de ciclovias com largura mínima de 2,5m para comportar ultrapassagens seguras e pessoas se 

deslocando lado a lado, assim como se caminha na calçada. 

Criação de mais áreas de acalmamento de tráfego próximo às estações de Metrô, pontos de ônibus, escolas, 

praças e parques. Utilizar espaço viário (asfalto) para ampliar calçadas e criar ciclovias. 

Transformação das faixas exclusivas de ônibus em sistema VLT com embarque nas estações em toda a 

avenida 23 de Maio / Corredor Norte-Sul 

Fazer estudos para implantação de VLT nas principais vias da subprefeitura. 

Destinar verba da Subprefeitura para a criação de mais ciclovias, ampliação de calçadas e obras de 

acalmamento de tráfego próximo à escolas, praças, parques, estações da CPTM/Metrô e pontos de ônibus. 

Diminuir impostos de empresas que se instalem próximo a ciclovias, corredores de ônibus e estações de 

CPTM/Metrô desde que elas incentivem o uso do transporte público e mobilidade ativa, pagando vale-

transporte e auxílios para compras de bicicletas e não vale-gasolina ou vale-estacionamento. 
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Aumentar impostos municipais de empresas que distribuem vale-gasolina e vale-estacionamento. A 

arrecadação desses impostos deve ser direcionada à melhorias no transporte público coletivo como a 

construção de corredores de ônibus, ciclovias e melhorias nas calçadas. 

Fazer acalmamento de tráfego próximo das escolas, praças, parques, museus, cinemas, teatros, UBSs, AMAs, 

UPAs, centros de compras, igrejas/templos religiosos, lares de idosos, hotéis, feiras livres, supermercados, 

bares, restaurantes e clínicas médicas com a ampliação das calçadas, estrangulamento de vias, criação de 

travessias de pedestres elevadas, instalação de lombadas e redução das velocidades. 
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Código Identificador: 3021 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Nome do Munícipe: Jean Carlos (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Ampliação do PEC Programa Emergencial de Calçadas para reformar as calçadas da 

subprefeitura aqui, prevendo ALARGAMENTO das calçadas para melhorar a circulação de pedestres. Não faz 

sentido que o principal meio de se locomover em São Paulo seja “a pé” (pesquisa Origem e Destino 2017 do 

metrô) mas que o orçamento das calçadas seja menor que o orçamento do Asfalto Novo para beneficiar os 

carros que não transportam nem 30% das pessoas. 

Reformar e ampliar todas calçadas públicas na área da subprefeitura. 

Fiscalizar todas calçadas particulares da subprefeitura e notificar todos proprietários com calçadas 

irregulares, exigindo que as calçadas sejam reformadas de acordo com as normas estabelecidas. Caso não 

sejam reformadas, a subprefeitura deve multar o proprietário e utilizar o valor arrecadado com a multa para 

a reformar a calçada em questão e calçadas num raio de 250 metros com concreto liso, acessibilidade nas 

esquinas e piso tátil. 

Instalação de bebedouros e pias públicas independentes e instalação de banheiros públicos. É muito 

importante para a saúde pública que tenhamos pias públicas para que a população possa fazer a higiene, e 

bebedouros para auxiliar na prática de esportes, passeios e toda a população inclusive a em situação de rua. 

Banheiros públicos são prática comum em cidades com turismo ou vida noturna, como Amparo, Serra Negra 

e Monte Alegre do Sul, todas tem banheiros públicos gratuitos em lugares de concentração de pessoas e 

espalhados pela cidade. 

Retirar dinheiro da pintura de postes e guias, destinando a verba para a instalação de bancos e lixeiras em 

calçadas, praças, parques, paradas de ônibus e estações da CPTM/Metrô. 

Fazer acalmamento de tráfego próximo de escolas, creches, praças, parques, museus, cinemas, teatros, 

UBSs, AMAs, UPAs, hospitais, clínicas, centros de compras, igrejas/templos religiosos, lares de idosos, hotéis, 

feiras livres, supermercados, bares, restaurantes estações da CPTM/Metrô e terminais e paradas de ônibus  

com a ampliação das calçadas, estrangulamento de vias, criação de travessias de pedestres elevadas, 

instalação de lombadas e redução das velocidades. 

Instalar iluminação por LED, bancos e lixeiras em todas praças da subprefeitura. 

Instalar lixeiras em todos postes localizados na subprefeitura, assim como aumentar a quantidade de vezes 

que os sacos são trocados e retirados pelas equipes de limpeza urbana. 

Orientar as equipes que trocam os sacos das lixeiras a colocar os sacos no leito viário (asfalto) e não nas 

calçadas. 

Instalar bancos em todas calçadas, com no máximo a cada 250 metros entre cada um deles. 
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Código Identificador: 3022 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Outros temas 

Nome do Munícipe: Jean Carlos (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: Precisamos que o orçamento preveja abertura de concurso para mais agentes da CET. Tanto 

maior número de agentes em campo quanto de  planejamento e desenvolvimento de projetos e 

intervenções. A maior parte das infrações não é detectada, tanto que a maior parte das multas é emitida por 

radares, não por agentes. E quase que todas as multas são emitidas só no centro da cidade, precisamos de 

mais agentes para garantir as leis de trânsito em todo o município, principalmente na periferia.  

Alterar a lei dos aplicativos (99, Uber, etc) para que a Taxa de Rodagem seja destinada a um fundo exclusivo 

de mobilidade, prevendo obras de mobilidade (como a construção de corredores de ônibus e ciclovias) e 

subsídio à tarifa de ônibus 

Criar a Taxa de Mobilidade Urbana, em que todas as empresas pagariam diretamente aos cofres municipais 

o valor do vale-transporte por cada funcionário registrado na empresa, similar ao proposto em Porto Alegre 

e ao já praticado tanto na França quanto em Vargem Grande Paulista, aqui na Região Metropolitana de São 

Paulo. 

Incluir no orçamento a criação do Programa de Retreinamento de Cobradores, estabelecendo prazos para a 

automatização da cobrança e das informações de trajeto nos ônibus, eliminando a função do cobrador e 

garantindo treinamento em outras funções, mantendo o emprego e aumentando a remuneração total 

destes trabalhadores. O cronograma deve acompanhar a taxa natural de turn-over da função. 

Recriação da Inspeção Veicular, até que seja substituída por uma Inspeção Veicular Metropolitana ou 

Estadual, porque não é aceitável que continuem morrendo 8 paulistanos POR DIA devido à poluição 

atmosférica automotiva, além de sobrecarregar o SUS. 

Incluir no orçamento a criação do Programa Pedalar até a Escola. Uma complementação dos programas Rota 

Escolar Segura (que precisa ser retomado) para que alunos das escolas públicas vão de bicicleta até a escola. 

O programa deve prever orçamento/parcerias para a construção de bicicletários nas escolas públicas, bem 

como aulas para ensinar as crianças a pedalar. Monitores podem fazer os trajetos acompanhando as 

crianças, similar aos programas piloto como Ônibus a pé / Pedibus. As escolas devem receber medidas de 

acalmamento de tráfego e limitação de velocidade nos seus arredores. 

Criação de programa similar ao Pedala Servidor, de Pernambuco. Incentivos aos servidores públicos que vão 

ao trabalho todos os dias de bicicleta, como um dia de folga no mês e crédito consignado para compra de 

bicicletas. Além de servidores estaduais de Pernambuco, se beneficiam de programas similares os 

funcionários do MPF-PE, e os servidores municipais de Salvador. Ver DOM Salvador 9 de fev 2017 p. 5 

SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO - SECIS  Portaria 003/2017 

http://www.dom.salvador.ba.gov.br./index.php?option=com_content&view=article&id=5444 

Comissionar estudo pela implementação de Pedágio Urbano na área do rodízio de veículos 
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Atrelar o preço da Zona Azul ao valor de duas passagens do Sistema de Transporte Coletivo (valor da tarifa 

não subsidiada) de modo que os reajustes da tarifa de ônibus não ultrapassem os reajustes (inexistentes) do 

estacionamento rotativo 

Ampliação do rodízio, seja para mais números de placas, seja ampliação dos horários. 

Aumento exponencial emergencial e imediato do IPTU progressivo sobre imóveis vagos e desocupados, 

aplicado em todo o território e cumprindo a sua função social e podendo ser utilizados para abrigo e 

isolamento de pessoas com Covid-19. 

Ampliar o enterramento de fiação elétrica e de telecomunicações na cidade. 

Aumentar a quantidade de vagas de Zona Azul e destinar o valor arrecadado para a implantação de 

faixas/corredores de ônibus, implantação de ciclovias, melhorias nos terminais de ônibus, ampliação e 

reforma de calçadas. 

Fazer acalmamento de tráfego próximo de praças parques, escolas, UBSs,UPAs e AMAs com a ampliação das 

calçadas, estrangulamento de vias, criação de travessias de pedestres elevadas, instalação de lombadas e 

redução das velocidades. 

Instalar iluminação por LED, bancos e lixeiras em todas praças da subprefeitura. 

Instalar lixeiras em todos postes localizados na subprefeitura, assim como aumentar a quantidade de vezes 

que os sacos são trocados e retirados pelas equipes de limpeza urbana. 

Orientar as equipes que trocam os sacos das lixeiras a colocar os sacos no leito viário (asfalto) e não nas 

calçadas. 

Instalar bancos em todas calçadas, com no máximo a cada 250 metros entre cada um deles. 

 

 

 

Código Identificador: 3023 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Meio Ambiente 

Nome do Munícipe: Lucian De Paula Bernardi (COMMU) 

E-mail do Munícipe: depaula.lucian@gmail.com 

Contribuição: Criar jardins de chuva no viário, principalmente removendo vagas de estacionamento de locais 

alagáveis ou por onde a água escoa para os fundos de vale, de forma a reter essa chuva e diminuir as 

enchentes 
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Código Identificador: 3024 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Nome do Munícipe: Lucian De Paula Bernardi (COMMU) 

E-mail do Munícipe: depaula.lucian@gmail.com 

Contribuição: BikeSP para incentivar empresas e funcionários a utilizarem a bicicleta como meio de 

transporte, gerando economia  para a Prefeitura e movimentando a economia local, principalmente na 

periferia. 

 

 

 

Código Identificador: 3025 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Luane Silva 

E-mail do Munícipe: luhfehloves@gmail.com 

Contribuição: Regularização Fundiária do Jd Elizabeth (mais de 25 anos de existência) este bairro considera-

se o iniciando após a Rua Ipanhanbuçu com as devidas ruas catalogadas e listadas já com cep. 

 

Ademais, ja teria Aval do SEHAB, avaliação em 1996, 2010 e 2014 PA1996-0.018.054-7,  Oficio 

SEHAB.G61/2014, DOTID 12910572 Ofício PJHURB5446/14, ofício anexo aos autos 

MP14.0739.006442/2014-6, onde se cobrou o pavimento, drenagem, guias e sarjeta na Rua Servidão V (Rua 

Garota de Ipanema). 
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Código Identificador: 3026 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: João Alves de Jesus () 

E-mail do Munícipe: joao.luciajesus@gmail.com 

Contribuição: Regularização Fundiária do Jd Elizabeth (mais de 25 anos de existência) este bairro considera-

se o iniciando após a Rua Ipanhanbuçu com as devidas ruas catalogadas e listadas já com cep. 

 

Ademais, ja teria Aval do SEHAB, avaliação em 1996, 2010 e 2014 PA1996-0.018.054-7,  Oficio 

SEHAB.G61/2014, DOTID 12910572 Ofício n° PJHURB5446/14,  ofício anexo aos autos 

MP14.0739.006442/2014-6, onde se cobrou o pavimento, drenagem, guias e sarjeta na Rua Servidão V (Rua 

Garota de Ipanema). 

 

 

 

Código Identificador: 3027 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Outros temas 

Nome do Munícipe: Luane Silva 

E-mail do Munícipe: luhfehloves@gmail.com 

Contribuição: Regularização Fundiária do Jd Elizabeth (mais de 25 anos de existência) este bairro considera-

se o iniciando após a Rua Ipanhanbuçu com as devidas ruas catalogadas e listadas já com cep. 

 

Ademais, ja teria Aval do SEHAB, avaliação em 1996, 2010 e 2014 PA1996-0.018.054-7,  Oficio 

SEHAB.G61/2014, DOTID 12910572 Ofício n° PJHURB5446/14, ofício anexo aos autos 

MP14.0739.006442/2014-6, onde se cobrou o pavimento, drenagem, guias e sarjeta na Rua Servidão V (Rua 

Garota de Ipanema). 
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Código Identificador: 3028 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Nome do Munícipe: Luane Silva 

E-mail do Munícipe: luhfehloves@gmail.com 

Contribuição: Pelo sexto ano cobra-se: Realização das Obras de Drenagem, Pavimento, Construção de Guias 

e Calçadas na Rua Servidão V (atual Rua Garota de Ipanema) Obra que se arrasta desde 2014 a qual não foi 

realizada mesmo com processo no SIMPROC instaurado pela Regional. Nota-se que em Março de 2020 

processo eletrônico para contratação de serviços de execução de projeto executivo para pavimentação e 

drenagem na Rua Garota de Ipanema foi novamente aberto pela Subprefeitura de São Mateus  número do 

processo é 6054.2020/0000417-0. Aguarda-se as iniciativas e conclusão já que tal fato, arrasta-se há mais de 

7 anos. 

 

 

 

Código Identificador: 3029 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Nome do Munícipe: João  Jesus 

E-mail do Munícipe: joao.luciajesus@gmail.com 

Contribuição: De vasto conhecimento REITERA-SE: Realização das Obras de Drenagem, Pavimento, 

Construção de Guias e Calçadas na Rua Servidão V (atual Rua Garota de Ipanema) Obra que se arrasta desde 

2014 a qual não foi realizada mesmo com processo no SIMPROC instaurado pela Regional. Nota-se que em 

Março de 2020 processo eletrônico para contratação de serviços de execução de projeto executivo para 

pavimentação e drenagem na Rua Garota de Ipanema foi novamente aberto pela Subprefeitura de São 

Mateus  número do processo é 6054.2020/0000417-0. Aguarda-se as iniciativas e conclusão já que tal fato, 

arrasta-se há mais de 7 anos. 

 

 

 

Código Identificador: 3030 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Segurança Alimentar 

Nome do Munícipe: André Biazoti (União de Hortas Comunitárias de São Paulo) 

E-mail do Munícipe: andrebiazoti@gmail.com 

Contribuição: Ampliar e fortalecer os recursos orçamentários do Programa de Agricultura Urbana e 

Periurbana (PROAURP), considerando cargos de agrônomos para a Casa de Agricultura Ecológica, recursos 

para a Patrulha Agrícola e equipamentos de trabalho para os técnicos. 
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Código Identificador: 3031 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Assistência Social 

Nome do Munícipe: João  Jesus 

E-mail do Munícipe: joao.luciajesus@gmail.com 

Contribuição: Mapeamento e Castrado dos moradores do Jd Elizabeth, o qual consta e inicia na Rua Servidão 

V e ternina ao fim ba Eua Santo André Avelino. Este bairro tem quase 30 anos e há ausência do Poder Público. 

 

 

 

Código Identificador: 3032 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Nome do Munícipe: André Biazoti () 

E-mail do Munícipe: andrebiazoti@gmail.com 

Contribuição: Manutenção e ampliação das bolsas do Operação Trabalho na modalidade Hortas e Viveiros 

da Comunidade. 

 

 

 

Código Identificador: 3033 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saúde 

Nome do Munícipe: João  Jesus 

E-mail do Munícipe: joao.luciajesus@gmail.com 

Contribuição: Construção de UBS no Jd Elizabeth o qual está  desasistido de maior acolhimento na Saúde 

Pública.  O posto de referência é  distante a UBS São Francisco III, o qual já atende uma demanda alta. 
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Código Identificador: 3034 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Transportes e mobilidade 

Nome do Munícipe: João  Jesus 

E-mail do Munícipe: joao.luciajesus@gmail.com 

Contribuição: No Jd Elizabeth em especial na Rua Rodolfo Pirani esquina com Rua Santa Edwiges há um 

ponto de ônibus denominado "Usos e costumes, este ponto não é oficial pelo fato deste trecho da Rua não 

ter calçadas. Embora a sptrans disse q é devido pois os pontos são longes. Mas no trecho da Rua Rodolfo 

Pirani pos 900 até o fim não há calçadas, guias e sarjetas ou seja,risco de acidente anunciado! Ausência da 

Subprefeitura de São Mateus. 

 

 

 

Código Identificador: 3035 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Meio Ambiente 

Nome do Munícipe: João  Jesus 

E-mail do Munícipe: joao.luciajesus@gmail.com 

Contribuição: No Jd Elizabeth não há campanha de incentivo a coleta seletiva, ao lado esquerdo da Rua 

Servidão V existem muitas queimadas irregulares. Pede-se que a Subpreitura verifique o terreno deste local 

e verifique eventual construção de área de lazer, pois não há nada neste bairro. 
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Código Identificador: 3036 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Nome do Munícipe: João  Jesus 

E-mail do Munícipe: luhfehloves@gmail.com 

Contribuição: Instalar PLACAS de identificação nas Ruas 

Rua Santa Edwiges; 

Rua Santa Maria; 

Rua São Benedito; 

Assim como regularizar a denominação da Rua Servidão V que chama-se Rua Garota de Ipanema e deve ser 

atualizada no sistema. 

Pois não ha. 

 

 

 

Código Identificador: 3037 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Segurança Alimentar 

Nome do Munícipe: André Biazoti (União de Hortas Comunitárias de São Paulo) 

E-mail do Munícipe: andrebiazoti@gmail.com 

Contribuição: Construir programas de estimulo a hortas comunitárias. 

 

 

 

Código Identificador: 3038 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saúde 

Nome do Munícipe: Bianca Rodrigues Pinto dos Reis 

E-mail do Munícipe: bianca.r.fono@outlook.com 

Contribuição: Melhorar e ampliar os atendimentos do CAPS Infanto Juvenil de São Mateus 
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Código Identificador: 3039 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Assistência Social 

Nome do Munícipe: FATIMA  MAGALHAES (CPM S MATEUS) 

E-mail do Munícipe: escolamagalhaes@yahoo.com.br 

Contribuição: Assistência Social: O distrito São Rafael, mas especificamente os bairros: Jardim Vera 

Cruz,Jardim Santo Andre, Morro do Sabão, Morumbizinho , Jardim Nova São  Paulo e Parque das Flores 

possuem famílias  com frágil acesso aos servicos, equipamentos, programas e benefícios  da assistência 

social. São famílias expostas ao contexto de violência, que enfrentam o desemprego, renda precária com 

dificuldades em provê o sustento dos seus membros. 

Famílias com adolescentes  e criancas quem passam muito tempo na rua ou em casa de vizinhos  devido a 

fragilidade de ofertas dos servicos socioassistenciais de cultura, esporte e lazer .  

Boa parte destas familias possuem integrantes com deficiência ou doenca crônica. 

E constante a vivência de ruptura de vínculos familiares  pela ausência de condição  de sustento de seus 

membros. Portanto, considerando este rol de insegurancas sociais e violações  reividicamos a construção  

dos equipamentos CRAS, CREAS e demais serviços no território  como política de proteção  social preventiva, 

que resgata a matricialidade familiar como núcleo de convivência  provocando o desenvolvimento  afetivo, 

biologico, cultural, politico, relacional e social destes munícipes.Cultura: Casa de Cultura para Jardim Santo 

André 

Assustencia Social: O distrito São Rafael, mas especificamente os bairros: Jardim Vera Cruz,Jardim Santo 

Andre, Morro do Sabão, Morumbizinho , Jardim Nova São  Paulo e Parque das Flores possuem famílias  com 

frágil acesso aos servicos, equipamentos, programas e benefícios  da assistência social. São famílias expostas 

ao contexto de violência, que enfrentam o desemprego, renda precária com dificuldades em provê o 

sustento dos seus membros. 

Famílias com adolescentes  e criancas quem passam muito tempo na rua ou em casa de vizinhos  devido a 

fragilidade de ofertas dos servicos socioassistenciais de cultura, esporte e lazer .  

Boa parte destas familias possuem integrantes com deficiência ou doenca crônica. 

E constante a vivência de ruptura de vínculos familiares  pela ausência de condição  de sustento de seus 

membros. Portanto, considerando este rol de insegurancas sociais e violações  reividicamos a construção  

dos equipamentos CRAS, CREAS e demais serviços no território  como política de proteção  social preventiva, 

que resgata a matricialidade familiar como núcleo de convivência  provocando o desenvolvimento  afetivo, 

biologico, cultural, politico, relacional e social destes munícipes. 

 

Saúde: Levando em conta o auto grau de vulnerabilidade social em que o território está imerso, em meio ao 

desemprego e crise econômica, a comunidade solicita a inclusão dos seguintes serviços: Implantaçao de 

serviços de CAPS-AD, CAPs Infantil e CAPS Adulto para o Distrito de São Rafael,  
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Construçao de uma UPA para o Distrito de São Rafael 

Levando em conta o número de habitantes do Jardim Santo André alta demanda para atendimento da 

prevenção básica de saúde, pleiteamos para o Jd Sto André: (12 Ampliação da UBS Jd Santo André, 

Construção da UBS Jd Santo André II 

 

 

Meio Ambiente: São Mateus tem Patrimônio Cultural o Morro do Cruzeiro, segundo maior pico da Capital, 

com 960mts de altura, proporcionando uma visão panorâmica da Cidade, Grande ABC, Serra do Mar e Serra 

da Cantareira. A comunidade luta há anos pela Criação do Pq Morro do Cruzeiro,  

implantação do CEA (Centro de Educação Ambiental)no Morro do Cruzeiro. A região do Morro do Cruzeiro 

possui resquícios de Mata Atlântica, sendo o habitat de diversas espécies de aves e animais silvestres. 

Regularização fundiária,nos bairros,Recanto Alegre, Jardim Jéssica,Recanto Verde do Sol, Jardim Elizabete I 

e II. 

 

 

 

Código Identificador: 3040 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Cultura 

Nome do Munícipe: FÁTIMA  MAGALHAES (CPM S MATEUS) 

E-mail do Munícipe: escolamagalhaes@yahoo.com.br 

Contribuição: Casa de Cultura com um ponto de leitura no Jardim Santo André 
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Código Identificador: 3041 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Esportes e Lazer 

Nome do Munícipe: Fátima  MAGALHAES (CPM S MATEUS ) 

E-mail do Munícipe: escolamagalhaes@yahoo.com.br 

Contribuição: Implantação do campo do Cruzeirinho proximo a EE Deputado Geraldino dos Santos , no 

Jardim Santo André. 

Implantação de uma pista de bissicros próxima em um terreno próximo a pista de Skate , Rua Miguel Ferreira 

de Melo, praça do Skate.  

Implantação de Wife livre na pista de Skate, Rua Miguel Ferreira de Melo- Jardim Santo André. 

 

 

 

Código Identificador: 3042 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Meio Ambiente 

Nome do Munícipe: FÁTIMA MAGALHAES (CPM S MATEUS ) 

E-mail do Munícipe: escolamagalhaes@yahoo.com.br 

Contribuição: Criação do Parque Morro do Cruzeiro, implantação do CREA-Centro de Referencia do Meio 

ambiente, Revitalização do Córrego Caguaçu ,na altura da Rua Prof Jaçanã Altair, no Jd Sto André , 

revitalização do Córrego dos Germanos no Jd Colonial , implementação do Parque Linear do Cipoaba 

 

 

 

Código Identificador: 3043 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Saúde 

Nome do Munícipe: FÁTIMA  MAGALHÃES (CPM S MATEUS ) 

E-mail do Munícipe: escolamagalhaes@yahoo.com.br 

Contribuição: Implantação de uma UP para o Distrito de S.Rafael, no terreno próximo ao Rodoanel no Jardim 

São Francisco, 
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Código Identificador: 3044 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Segurança Urbana 

Nome do Munícipe: FÁTIMA  MAGALHÃES (CPM S MATEUS ) 

E-mail do Munícipe: escolamagalhaes@yahoo.com.br 

Contribuição: Aumento do efetivo das equipes de segurança urbana, principalmente para GCM Ambiental, 

que atende a zona leste e aos Tres Distritos , S Mateus, S.Rafael e Iguatemi. 

 

 

 

Código Identificador: 3045 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Nome do Munícipe: FÁTIMA  MAGALHÃES (CPM S MATEUS ) 

E-mail do Munícipe: escolamagalhaes@yahoo.com.br 

Contribuição: Poda de árvores na Rua Miguel Ferreira de Melo,altura do número 431, 

Corte de mato na pista de Skate, Rua Miguel Ferreira de Melo- Jd.Sto André 

 

 

 

Código Identificador: 3046 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Outros temas 

Nome do Munícipe: FÁTIMA MAGALHÃES  (CPM S MATEUS ) 

E-mail do Munícipe: escolamagalhaes@yahoo.com.br 

Contribuição: Abrir concurso publico para o cargo de fiscal da Subprefeitura de São Mateus, pois necessita 

urgente,para atender os três Distritos, São Mateus, Iguatemi e S Rafael. 

Aumentar a equipe de zeladoria, para atender os três Distritos. 
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Código Identificador: 3047 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: Jean Carlos (Conselho Participativo Municipal) 

E-mail do Munícipe: jean011235@hotmail.com 

Contribuição: A prefeitura precisa taxar zonas urbanizadas com baixos índices de arborização, é preciso 

entender que as zonas destinadas apenas a habitação precisam contribuir na redução de impactos 

ambientais e captura de poluentes. 

 

 

 

Código Identificador: 3048 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Educação 

Nome do Munícipe: EDNA  MAGALHAES () 

E-mail do Munícipe: magalhaesfmo@hotmail.com 

Contribuição: Ampliação de mais creches nos três Distritos S Mateus, Iguatemi e São Rafael. 

 

 

 

Código Identificador: 3049 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Habitação 

Nome do Munícipe: EDNA MAGALHAES 

E-mail do Munícipe: magalhaesfmo@hotmail.com 

Contribuição: Implementação do campo do Cruzeirinho , no terreno próximo a E.E.Deputado Geraldino dos 

Santos 
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Código Identificador: 3050 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Segurança Alimentar 

Nome do Munícipe: Maria Lucia  Ramos Bellenzani (Rede de Agricultoras Periféricas Paulistanas Agroecológicas ) 

E-mail do Munícipe: rappa.agricultoras@gmail.com 

Contribuição: Apoio à agricultura urbana e periurbana, com fortalecimento às hortas existentes ( por ex 

GAU, AAZL) e  incentivo à criação de novas hortas . Retomada e ampliação do programa POT Hortas e  

Viveiros e criação de novos programas de apoio e incentivo com especial atenção à inserção e capacitação 

de mulheres agricultoras.  

Retomada do Programa de Agricultura Urbana e Periurbana PROAURP, criado pela Lei Municipal 

13.727/2004  e regulamentado pelo Decreto 51.801/2010 e atualmente abandonado pela PMSP. 

 

 

 

Código Identificador: 3051 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Nome do Munícipe: EDNA MAGALHÃES () 

E-mail do Munícipe: escolamagalhaes@yahoo.com.br 

Contribuição: Revitalização da Pista de SKATE e corte de mato , Rua Miguel Ferreira de Melo, no Jardim 

Santo André 
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Código Identificador: 3052 

Subprefeitura: São Mateus 

Tema informado: Assistência Social 

Nome do Munícipe: AMI MARIA MAGALHAES () 

E-mail do Munícipe: escolamagalhaes@yahoo.com.br 

Contribuição: Assistência Social: O distrito São Rafael, mas especificamente os bairros: Jardim Vera 

Cruz,Jardim Santo Andre, Morro do Sabão, Morumbizinho , Jardim Nova São  Paulo e Parque das Flores 

possuem famílias  com frágil acesso aos servicos, equipamentos, programas e benefícios  da assistência 

social. São famílias expostas ao contexto de violência, que enfrentam o desemprego, renda precária com 

dificuldades em provê o sustento dos seus membros. 

Famílias com adolescentes  e criancas quem passam muito tempo na rua ou em casa de vizinhos  devido a 

fragilidade de ofertas dos servicos socioassistenciais de cultura, esporte e lazer .  

Boa parte destas familias possuem integrantes com deficiência ou doenca crônica. 

E constante a vivência de ruptura de vínculos familiares  pela ausência de condição  de sustento de seus 

membros. Portanto, considerando este rol de insegurancas sociais e violações  reividicamos a construção  

dos equipamentos CRAS, CREAS e demais serviços no território  como política de proteção  social preventiva, 

que resgata a matricialidade familiar como núcleo de convivência  provocando o desenvolvimento  afetivo, 

biologico, cultural, politico, relacional e social destes munícipes 

 

 

 


