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As Subprefeituras têm o papel de receber pedidos e reclamações da população,
solucionar os problemas apontados; preocupam-se com a educação, saúde e cultura de cada
região, tentando sempre promover atividades para a população.
Além disso, elas cuidam da manutenção do sistema viário, da rede de drenagem,
limpeza urbana, vigilância sanitária e epidemiológica, entre outros papéis que transformam,
a cada dia, essas regiões da cidade em locais mais humanizados e cheios de vida.
1.Atendimentos
1.

1.1 Praça de Atendimento

Seguem informações e dados referente aos atendimentos prestados por esta unidade
conforme solicitado.
Ainda, tendo em vista a decreto 59.511/20 e suas alterações, os serviços prestados nesta
Praça de Atendimento foram limitados a partir de 23 de Março de 2021, perdurando até 06
de julho do mesmo ano, não gerando assim dados neste período.
Abaixo, descrição dos serviços prestados:
•IPTU: inclui 2ª via, dívida ativa, consulta à débitos e certidões que não necessitem
senha web;
•SEI/PROCESSOS: inclui autuação de processos com assuntos diversos (ALF,
cancelamento de multa, etc);
•SENHA WEB: inclui validação de cadastro de senha web para pessoa física e
Microempreendedor Individual (MEI);
•CCM/MEI: inclui validação de cadastro para pessoa física, emissão de FDC (Ficha
de Dados Cadastrais), consulta CADIN para MEI e PF;
•PPI: inclui instruir munícipes sobre o Programa de Parcelamento Incentivado (PPI),
emissão de segunda via da parcela e extratos;
•INFORMAÇÕES GERAIS: inclui informar, orientar e prestar demais serviços da
Subprefeitura Pinheiros, portal 156, Descomplica e outras Secretarias.

2. Zeladoria e Obras
2.

2.1 Projetos de tapa-buraco
O serviço de tapa buraco é realizado com a remoção do asfalto velho de toda a área no

entorno do buraco, preenchendo-se então o local com asfalto novo, de forma nivelada ao pavimento.

Em 2021 o serviço de tapa buraco foi intensificado, sendo o primeiro ano completo a ser
realizado de forma centralizada no Departamento de Zeladoria Urbana da Secretaria Municipal das
Subprefeituras. Em média, a cidade contou com cerca de 118 equipes de tapa buraco na rua. O
tempo médio de atendimento foi reduzido em mais de 60% em toda cidade, comparado com
dezembro de 2020, atingindo 7 dias em dezembro de 2021. Dos contratos referentes ao serviço de
tapa buraco foram liquidados mais de 270 milhões.

Nesta subprefeitura em 2021, foram tapados 10.277 mil buracos, correspondentes à 50.209
m² de área e a 7.741 mil toneladas de massa asfáltica.
Fontes:
Relatório de medições extraído do Painel Zeladoria da base espelhada do Sistema de
Gerenciamento de Zeladoria (SGZ) – acesso em 06.01.2022
Boletim Zeladoria, criado por SMIT

3.

2.2 Manejo de árvores

A Subprefeitura de Pinheiros compreende um dos distritos mais arborizados da Cidade de São Paulo,
contendo aproximadamente 50 mil árvores e palmeiras localizadas em áreas públicas de
calçadas/ruas, praças e canteiros centrais. Esse quantitativo não contempla os parques da região
que são de responsabilidade da Secretaria do Verde e Meio Ambiente.
O manejo de árvores consiste, basicamente, na realização de serviços de poda, remoção, transplante
e plantio. Para isso contamos com equipes de poda/remoção que realizam, todos os dias da semana,
serviços em toda área da Subprefeitura, cada equipe tem um(a) Engenheiro(a) Agrônomo(a)
Responsável Técnico(a) o que garante que os trabalhos serão realizados de acordo com o Manual
Técnico de Arborização Urbana da Prefeitura de São Paulo.
Segue abaixo os quantitativos de serviços executados de manejo arbóreo, equipes e custos durante
o exercício:

Ilustramos abaixo as ações das equipes de manejo arbóreo:

Além dos serviços de manejo arbóreo a Supervisão Técnica de Limpeza Pública também faz serviços
de Manutenção de Áreas Verdes que consiste na realização de serviços de corte de grama e mato,
limpeza geral, despraguejamento manual de canteiros, plantio de novas mudas ornamentais e grama.
Para isso também contamos com equipes de conservação que realizam, de segunda à sábado,
serviços em toda área da Subprefeitura, cada equipe tem um Responsável Técnico(a) o que garante
que os trabalhos serão realizados de acordo com o previsto em contrato.
Segue abaixo os quantitativos de serviços de manutenção de áreas verdes executados, equipes e
custos durante o exercício:

Ilustramos

abaixo

as

ações

das

equipes

de

manutenção

de

áreas

verdes:

4.

2.3 Serviços de drenagem

A realização de serviços de drenagem objetiva reduzir as áreas inundáveis da cidade e
diminuir os prejuízos causados à população pelas enchentes. Sendo eles:
Limpeza de córregos e galerias: os serviços de limpeza manual de córregos necessitam de
limpeza periódica para evitar obstruções ao longo da sua extensão que possam prejudicar o
escoamento superficial das águas, provocando enchentes. Esta subprefeitura em 2021, contou com
uma média de 1 equipe, foram limpos: 26.506,8m2 de margens de córregos, 940,0mt de córregos
limpos, 32 unidades de boca de lobo, 1.703 unidades de poços de visita, 9974,0mt de extensão de
limpeza de canaletas hidráulicas, 66,0mt de extensão de galerias limpas e 26,30m3 de volume de
detritos retirados.
Microdrenagem: o trabalho de limpeza da rede de microdrenagem é importante para que não
ocorram os entupimentos e consequentemente alagamento de ruas e avenidas. É efetuado a limpeza
mecânica do sistema de drenagem, constituído de galerias de águas pluviais, ramais, poços de visita
e bocas de lobo, utilizando um equipamento de hidrojato. Esta subprefeitura em 2021, contou com
uma média de 1 equipamento, foram limpos 16.374 metros de galerias, 5.806 metros de ramais, 7.168
unidades de boca de lobo, 946,0 unidades de poços de visita e 98,5 m³ de volume de detritos
retirados.

1. Tabela dos trabalhos realizado pela Limpeza Manual de Córrego:

1. relatório fotográfico serviços da equipe de Limpeza manual de córregos:
durante os serviços:

2. Tabela dos trabalhos realizado pela Limpeza Mecanizada “Hidrojato”

2. relatório fotográfico serviços dos serviços da equipe de Limpeza mecanizada “hidrojato”:
antes e depois:

Fonte:
Relatório de medições extraído do Painel Zeladoria da base espelhada do Sistema de
Gerenciamento de Zeladoria (SGZ) – acesso em 26.01.2022

5.

2.4 Manutenção de logradouros e galerias

O serviço de manutenção de logradouros consiste nos reparos realizados nas calçadas,
manutenção das guias e sarjetas e da área de passeio e nos equipamentos de drenagem como boca
de lobo e poços de visita. Além disso, também é realizada a alvenaria em espaços específicos como
a construção de canteiros de praças, muretas e etc. Esta subprefeitura em 2021, contou com uma
média de 3 equipes, foram feitas manutenções de 2.346 m² de calçadas, 5.051 m de extensão de
guias, sarjetas e sarjetões, 618 m² de alvenaria.
E o serviço de manutenção de galerias contempla os reparos e inspeções realizados nos
equipamentos de drenagem como boca de lobo e poços de visita, desde a tampa até a estrutura
interna. Também realizam a manutenção em guias, sarjetas e sarjetões. Esta subprefeitura em 2021,
contou com uma média de 2 equipes, foram feitas inspeções de 1.654 m de galerias, 313 metros de

galerias reformadas, 286 metros de extensão de guias, sarjetas e sarjetões, 2.234 unidades de boca
de lobo reformadas (inclusive troca de tampas) e 116 unidades de poços de visitas reformados
(inclusive troca de tampas).
Fonte:
Relatório de medições extraído do Painel Zeladoria da base espelhada do Sistema de
Gerenciamento de Zeladoria (SGZ) – acesso em 06.01.2022

6.

2.5 Outros serviços

As obras listadas abaixo, foram licitadas no ano de 2021 com ordem de início nos
últimos 15 dias do ano, estando assim, em andamento, e sendo concluídas no ano de 2022.

SEI

OBRAS EM ANDAMENTO

6050.2021/0013446-5

Córrego Iguatemi entre ruas Chile e Groelândia

6050.2021/0010137-0

Praça Jorge Batista - Rua Caraça

6050.2021/0014925-0

Praça John Graz

6050.2021/0012757-4

Travessa Mestre Ambrósio

6050.2021/0012850-3

Travessa Chico Science

6050.2021/0008862-5

Rua Paulistânia

6050.2021/0013658-1

Praça Arlindo Rossi

6050.2021/0010863-4

Praça Dr. Takeshi Honda

6050.2021/0012892-9

Praça Cadro do Líbano

6050.2021/0009940-6

Praça Yizhak Rabbin

6050.2021/0013176-8

Praça Maria Noeli Carli Lacerda

6050.2021/0015258-7

Praça Cazuza

6050.2021/0010139-7

Praça Nanci Cesar Campos

6050.2021/0015160-2

Praça Waldir de Azevedo

6050.2021/0009649-0

Reforma Telhado SUB-PI

6050.2021/0015934-4

Beco do Batman

6050.2021/0016169-1

Calçada Av. Faria Lima

6050.2021/0015944-1

Praça Horácio Sabino

6050.2021/0015942-5

Praça Vera Portella Trabulsi

6050.2021/0016107-1

Praça Mateus Grou

6050.2021/0016103-9

Praça Silveira Santos

6050.2021/0015776-7

Praça José Del Picchia Filho

6050.2021/0015826-7

Praça Gentil Falcão

6050.2021/0015850-0

Eco-ponto Vila Madalena

6050.2021/0016270-1

Praça Comendador Melo Pimenta

6050.2021/0013728-6

Rua Antero Barbosa x Rua Des. Ferreira França

6050.2021/0013289-6

Rua Ourânia x Rua Des. Ferreira França

6050.2021/0010936-3

Rua Aquiramum x Rua Antero Barbosa

6050.2021/0016807-6

Rua Sucuriú x Rua Berlioz

6050.2021/0016805-0

Rua Prof. Moniz x Rua Ernesto Nazareth

6050.2021/0016803-3

Rua Antonio de Gouveia Giudice x Rua Alberto Seabra

6050.2021/0016529-8

Av. Ruth Cardoso

6050.2021/0009939-2

Praça Manoel Gomes de Oliveira

6050.2021/0016808-4

Rua Décio Reis x Rua Des. Ferreira França

6050.2021/0016806-8

Rua Paschoal Vita x Rua Des. Ferreira França

6050.2021/0017193-0

Levantamento da bacia de contribuição e cálculo de vazão - Praça das
Guianas

6050.2021/0017192-1

Levantamento cadastral planialtimétrico e sondagem - Praça das Guianas

3.Ações de cultura, lazer, esportes e habitação
7.

3.1 Cultura e Lazer

Nos períodos em que tivemos uma melhora da pandemia e no controle de casos conseguimos
autorizar a volta de algumas atividades de eventos temporários, feiras e gravações, sejam em locais
públicos ou privados, sempre seguindo as normas de saúde necessárias.
Abaixo

lista

de

eventos

SEI

que

EVENTO

6068,2021/0011429-2

Festival Empreendedor no Cubo

6050.2021/0016036-9

Mercado Conecta

6050.2021/0016017-2

Blues Jam São Paulo - Clandestino Estudio

6050.2021/0015719-8

Dança - Sertanejo, Samba de Gafieira e Bolero

6050.2021/0015254-4

Feiras Criativas - Rua Medeiros de Albuquerque

6050.2021/0013449-0 Extensão Feirão Limpa Nome - Serasa 2021
6050.2021/0013945-9

Familia no Parque 2022

6050.2021/0014899-7 Seu Bic é só seu
6050.2021/0015070-3

Praça Rebouças @ Nu Bank

6050.2021/0013852-5

Iluminação Natalina Oscar Freire

6050.2021/0013849-5

Caça Fantasmas

6050.2021/0013449-0 Feirão Limpa Nome - Serasa 2021
6050.2021/0013253-5 Colocação de Candelabro na Praça Panamericana
6050.2021/00125890 Dia Mundial da Artrite Reumatoide
6050.2021/0012800-7 Festival de Churros de Pinheiros

foram

realizados.

6021.2019/0041656-6 Processo Feira Benedito Calixto
6050.2021/0012878-3 Dia das Crianças Jardim Edith
6050.2021/0012704-3 Trend Fair & Culture
6050.2021/0010700-0 Família no Parque - Dia das Crianças
6050.2021/0012039-1 Grand Armour
6050.2021/0011812-5 Dia Mundial de Luta Contra o HIV
6019.2021/0002642-6 Espetáculo Vertical - Virada Sustentável 2021
6050.2021/0010380-2 Casa Na LATA - In haus / Hype - Largo da Batata

8.

3.2 Esportes

No que compete à supervisão de esportes, temos por meta e objetivo estimular e fomentar a
prática de exercícios físicos e eventos esportivos, proporcionando assim, mais saúde e bem estar
para a população. É importante salientar que em razão da pandemia de Covid-19, tivemos a
suspensão de todas as atividades, respeitando assim as diretrizes estabelecidas pela OMS ao longo
do ano de 2021.

Com a retomada gradativa das atividades, foi realizada em nossa jurisdição no dia 29/08/2021,
a “VOLTA SÃO PAULO 10K “, com 1200 participantes e sem a presença de público espectador. Esse
evento-teste serviu de parâmetro para o retorno das atividades de acordo com o Plano São Paulo.
Seguindo todos protocolos demos sequência à retomada com a corrida temática “CAÇA
FANTASMA”, realizada no Parque do Povo, com participação de 1000 pessoas.
Em dezembro de 2021, com iniciativa da SEME, tivemos a volta da “VIRADA ESPORTIVA “ ,
evento de fundamental importância e integração para a cidade de São Paulo. Contando com a
colaboração de empresas parceiras, realizamos algumas atividades dentro do projeto.

1- Com a Spin-Soul : aulas gratuitas de spinning no Parque do Povo; total de 10 aulas divididas
em dois dias, mobilizando um público total de 500 participantes.

2- Quadra de tênis Asics na Av Paulista com participação da medalhista olímpica em Tokio
21.

3- Caminhão Palco Centauro com aulas de Zumba e Alongamento durante todo o domingo
aproveitando o fluxo de frequentadores da Av Paulista, que está inserida no projeto RUAS DE LAZER.

9.

3.3 Habitação

No que compete à supervisão de habitação, a Subprefeitura Pinheiros não
possui setores que carecem de atenção neste quesito. É importante salientar
que a demanda por realizações de projetos atribuídos às pastas acima é
pequena ou quase nula, considerando que o IDH da região permite que seus
habitantes busquem formas de cultura, esporte, lazer e habitação através de
meios próprios e, somados ao fato da situação pandêmica que vivemos, todo e
qualquer possibilidade de ação por parte do poder público ficou em espera.
4. Ações de Defesa Civil
10.

4.1 Defesa Civil
Descrever no que consistem as ações. Fornecer uma visão geral do que foi realizado no

semestre em relação a esta ação. Fotos ilustrativas das ações fortalecem a descrição.
É importante informar as quantidades de ações de defesa civil realizadas por mês, fornecendo
ainda informações específicas para cada ação realizada, quando couber, em termos de: custo (R$);
nº pessoas envolvidas; nº de chamados; nº de atendimentos realizados; quantidade específica de
atendimentos por tipo (queda de galhos, risco iminente de queda de árvore, entre outros); público;
data; entre outras relevantes. O uso de tabelas e gráficos fortalece esta informação e são fortemente
recomendados, além de registros ilustrativos. É essencial trazer dados mensais e valores (R$).
Por fim, comparar as ações planejadas com as ações executadas no semestre.
Utilize sempre legendas e parágrafos explicativos para as tabelas, gráficos e fotos incluídos,
fortalecendo

assim

a

linguagem

cidadã.

5. Orçamento da Subprefeitura
11.

5.1 Previsão orçamentária

Aprovado na Câmara Municipal, o orçamento inicial destinado à Subprefeitura Pinheiros, para o
exercício de 2021, foi no valor de R$ 39.928.928,00 (trinta e nove milhões novecentos e vinte e oito
mil novecentos e vinte e oito reais).

Posteriormente houve um contingenciamento de recursos, que foi necessário para evitar um
desequilíbrio financeiro entre a arrecadação do município e seus respectivos gastos. Essa
providência gerou um congelamento de R$ 5.488.928,00 (cinco milhões quatrocentos e oitenta e oito
mil novecentos e vinte e oito reais) no orçamento da Subprefeitura Pinheiros.
Assim, o orçamento real que foi liberado para a Subprefeitura Pinheiros executar, no início do
exercício de 2021, totalizou R$ 34.440.000,00 (trinta e quatro milhões quatrocentos e quarenta mil
reais).
SÍNTESE DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO

VALOR

PERCENTUAL

INICIAL

39.928.928,00

100 %

Congelado

5.488.928,00

13,75 %

REAL

34.440.000,00

86,25 %

12.

5.2 Execução orçamentária mensal

A execução orçamentária passa por 3 etapas importantes: a reserva do recurso; o empenho
do recurso e a liquidação/pagamento do que foi adquirido, podendo ser um bem de consumo,
um bem permanente ou a contratação (prestação) de serviços.
Reserva de Recursos
Como primeira etapa, faz parte do planejamento do uso dos recursos orçamentários, os
valores reservados ficam resguardados para o que será adquirido ou contratado.
Valor Empenhado
Os valores empenhados já estão comprometidos no orçamento, com a aquisição feita ou
com o serviço que foi contratado. A emissão da Nota de Empenho vincula a administração
pública com o particular, estabelecendo um contrato com quem fornecerá o material ou o

serviço contratado, assegurando que o recurso orçamentário já está destinado para aquele
objetivo.
Liquidação/Pagamento
Essa última etapa indica que o bem adquirido foi entregue à administração, ou que o serviço
contratado foi concluído, podendo então ser emitida a Nota de Liquidação com o
consequente pagamento ao fornecedor. O recurso financeiro sai do cofre público. É o
momento em que se executa o orçamento!
Considerando então o orçamento real e disponível, para os trabalhos da Subprefeitura
Pinheiros, no valor de R$ 34.440.000,00 (trinta e quatro milhões quatrocentos e quarenta mil
reais), passamos à execução orçamentária.
O ano de 2021 continuou atípico, considerando a continuidade da Pandemia do COVID 19,
contudo, reunindo todos os esforços remanescentes, a Subprefeitura Pinheiros deu
prosseguimento às atividades, visando atingir as metas estabelecidas pelo Governo
Municipal.
Devido ao congelamento de recursos, foram necessárias medidas administrativas de
redução temporária de equipes para alguns Serviços de Zeladoria – Vias e Logradouros e
Áreas Verdes.
Outrossim, foram necessárias redistribuições, internas, de recursos para contemplar a
necessidade de material de consumo para operação no Serviço de Guias e Sarjetas, bem
como a continuidade alguns serviços, essenciais à Administração – Locação de Veículos,
Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial e Serviços de Limpeza Predial.
No decorrer do primeiro semestre houve uma suplementação de recursos no orçamento da
SUB-PI no valor de R$ 6.067.506,13 (seis milhões sessenta e sete mil quinhentos e seis reais
e treze centavos).
Essa suplementação de recursos possibilitou um reequilíbrio nos Serviços de Zeladoria, com
a retomada de equipes para Áreas Verdes e Vias / Logradouros.

No último quadrimestre a SUB-PI teve um aporte de recursos na dotação de Intervenção,
Urbanização e Melhoria de Bairros, oriundo de Emendas Parlamentares no valor de
R$5.490.000,00 (cinco milhões quatrocentos e noventa mil reais).
Os recursos das emendas de parlamentares permitiram a realização da contratação de 33
(trinta e três) obras na jurisdição da Subprefeitura Pinheiros.
Houve, ainda, a transferência de Recursos do FUNDURB – Fundo de Desenvolvimento
Urbano no valor de R$ 1.941.102,09 (um milhão novecentos e quarenta e um mil cento e
dois reais e nove centavos), recurso esse destinado especificamente a Intervenção local na
Praça das Guianas – Córrego do Iguatemi, onde há anos ocorria um solapamento no bairro,
jurisdição da SUB-PI.
SÍNTESE DO ORÇAMENTO 2021 – SUB-PI

ORÇAMENTO

VALOR

INICIAL

39.928.928,00

(-) CONGELADO

5.488.928,00

(+) SUPLEMENTADO

6.067.506,13

(-) REMANEJADO

253.573,82

(+) EMENDAS PARLAMENTARES

5.490.000,00

TOTAL SUB-PI

45.743.932,31

(+) FUNDURB

1.941.102,09

TOTAL A EXECUTAR

47.938.608,22

Do total dos recursos do orçamento, os valores referentes à Folha de Pagamento (salários,
vale transporte e vale refeição) são executados pela Secretaria Municipal de Gestão.
A SUB-PI executou 99,54% dos recursos orçamentários, sob sua responsabilidade,
em 2021.
5.3. COMPRAS E CONTRATOS
A Unidade de Compras desta Subprefeitura, subordinada a Supervisão de Administração e
Suprimentos tem uma interface com todos as áreas que necessitam de alguma contratação
de serviços ou aquisição de bens, quer seja através de dispensa de licitação e inexigibilidade,
pregão eletrônico ou dispensa/cotação eletrônica. Seu trabalho é desenvolvido através de
solicitação das demais áreas.
No ano de 2021 está Subprefeitura através da Unidade de Compras em conjunto com a
Comissão de licitação quando a modalidade recaia para o pregão eletrônico, contratou:

UNIDADE
REQIUISITANTE

PROCESSO

OBJETO

MODALIDADE

VALOR
(R$)

CONTRATO
Nº

SUB-PI/CAF/SAS

6050.2021/0008853-6

Prestação de
serviço
telefônico
móvel pessoal

ATA DE RP

70.848,00

006/SUBPI/2021

SUB-PI/CAF/SAS

6050.2021/0007705-4

Prestação de
serviços de
transporte
através de
locação de
veículos com
condutor e
combustível

Pregão Eletrônico

813.559,56

007/SUBPI/2021

SUB-PI/CAF/SAS

6050.2021/0007719-4

Prestação de
Serviço de
Limpe, asseio e
conservação
predial,
desinfecção de
cx. água e
desinsetização
e desratização

Pregão eletrônico

794.976,96

011/SUBPI/2021

SUB-PI/CAF/SAS

6050.2021/0006855-1

Prestação de
Serviços de
Postagem

Inexigibilidade

39.480,00

9912542797

SUB-PI/CAF/SAS/A

6050.2021/0015040-1

Café Torrado e
Moído Pacote
de 500g

ATA de RP

6.906,88

SUB-PI/CAF/SAS/A

6050.2021/0009502-8

Aquisição de
açúcar amorfo

Dispensa
Licitação

1.636,00

SUB-PI/G/AGTI

6050.2021/0012229-7

Aquisição de
Servidor DHCP,
Servidor NAS e
Notebooks

Pregão eletrônico

307.000,00

SUB-PI/CMIU/STM

6050.2021/00016399-6

Aquisição
concreto prémisturado a
seco, de alta
resistência e
pega rápida saco 28,5 kg

Dispensa
Licitação

16.965,00

SUB-PI/GAB

6050.2021/0015143-2

Fornecimento
de 02 (dois)
aparelhos de
TV LED 50"

Dispensa licitação

5.650,00

SUBPI/CAF/SAS/Compra

6050.2021/0013913-0

Aquisição de 01
(um) ponto de
acesso de
ferramenta de
pesquisa e
comparação de
preços
praticados pela
Administração
Pública,
denominado
"Banco de
Preços"

Inexigibilidade

9.875,00

SUB-PI/CAF/SAS

6050.2021/0010535-0

Aquisição de
geladeira e
fragmentadora
de papéis

Dispensa
Licitação

15.450,00

010/SUBPI/2021

SUB-PI/G-PRAÇA
ATENDIMENTO

6050.2021/0010309-8

Placa de
acrílico cristal
para barreira
salivar

Dispensa
Licitação

2.872,00

SUB-PI/CAF/SAS/A

6050.2021/0009502-8

Aquisição de
Açúcar
Refinado

Dispensa
Licitação

1.636,00

SUB-PI/G/AGTI

6050.2021/0008587-1

Aquisição de
material de
consumo de
informática
(filtro de linha,
teclado, mouse,
disco rígido e
mouse pad

Dispensa
Licitação

4.183,00

SUB-PI/CAF/SAS/A

6050.2021/0007517-5

Aquisição de
materiais de
copa e
escritório
diversos

Dispensa
Licitação

9.273,74

SUB-PI/CMIU/STM

6050.2021/0001688-8

Aquisição de
asfalto frio saco 25 kg

Pregão eletrônico

5.247,00

SUB-PI/CMIU/STM

6050.2021/0001460-5

Aquisição de
arame cozido,
piso podotátil e
tubo plástico
PVC 6”

Dispensa
Licitação

9.793,20

SUB-PI/CMIU/STM

6050.2021/0001255-6

Aquisição de
areia média
lavada

ATA DE RP

94.472,00

003/SUBPI/2021

SUB-PI/CMIU/STM

6050.2021/0009596-6

Aquisição de
Madeiras em
Geral

ATA DE RP

7.093,20

SUB-PI/CMIU/STM

6050.2021/0001378-1

Aquisição pedra
de brita nº 1

ATA DE RP

38.560,00

SUB-PI/CMIU/STM

6050.2021/0001562-8

Fornecimento
de tampões e
grelhas

ATA DE RP

55.130,40

SUB-PI/CMIU/STM

6050.2021/0001624-1

Fornecimento
de bloco de
concreto

ATA DE RP

10.390,00

SUB-PI/CMIU/STM

6050.2021/0004756-2

Aquisição de
Cimento
Portland
Composto

ATA DE RP

154.000,00

04/ SUBPI/2021

13.
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6. Participação Social

14.

6.1 Conselho Participativo Municipal

Informações sobre a atuação, o papel e as demandas do Conselho Participativo Municipal.
Relacionar quais as demandas do Conselho no semestre e as ações tomadas pela Subprefeitura em
relação a cada uma das demandas (atendida, em atendimento e não atendidas, com justificativas).

15.

6.2 Outros Conselhos e Órgãos Colegiados no território

Informações sobre atuação, papel e demandas dos Conselhos e Órgãos Colegiados ativos no
território como o Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CADES);
Conselho Tutelar; Conselho Gestor de Área de Proteção Ambiental; Conselho Comunitário de
Segurança (CONSEG); Conselho Municipal de Habitação; Conselho Gestor de Turismo
(CONGETUR); entre outros.

CONSELHO TUTELAR

Orgão municipal responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Formado por membros
eleitos pela comunidade para mandato de três anos é um órgão permanente e possui autonomia funcional,
ou seja, não é subordinado a qualquer outro órgão estatal.
Segundo consta no artigo 136 do ECA, são atribuições do Conselho Tutelar e, consequentemente, do
conselheiro tutelar atender não só às crianças e adolescentes, como também atender e aconselhar pais
ou responsáveis. O Conselho Tutelar deve ser acionado sempre que se perceba abuso ou situações de
risco contra a criança ou o adolescente, como por exemplo, em casos de violência física ou emocional.
Cabe ao Conselho Tutelar aplicar medidas que zelem pela proteção dos direitos da criança e do
adolescente.
ENDEREÇO
Rua Professor Frederico Herman Júnior, 595 - Pinheiros - CEP: 05459-900 - São Paulo/SP
IMPORTANTE: O atendimento presencial é realizado das 8 às 17h de segunda à sexta-feira.
CONTATO
Telefones: (11) 3095 - 9525 / 3032-1345 (atendimento em horário comercial, das 8h às 18h, de segunda
a sexta-feira)
Celular: (11) 97283 - 6485/ 97283-6523 (APOIO PLANTÃO) (apenas para atendimento em período de
PLANTÃO NOTURNO, das 18h às 8h)
E-mail: ctpinheiros@prefeitura.sp.gov.br

Conselheiros de Pinheiros
Carlina Henrique da Silva

Rosana Maria Dos Santos
Maria Nita Mendes De Souza
Denise Maria Da Conceição José
Cristiane Franco De Moraes

CONSELHO PARTICIPATIVO

Periodicidade: As reuniões acontecem mensalmente, na última quarta-feira de cada mês, com exceção
de dezembro, que será na segunda quarta-feira do mês.
Por conta da pandemia, as reuniões passaram a ser online, até a normalização das atividades, seguindo
sempre normativas de Decreto.

Coordenador: Vitor Ricardo Ferreira Veloso
Secretária: Neiva Otero D´Almeida
Antônio José Brandão Peixoto
Deiny Façanha Costa
Éder Ferreira Leite
Fabiano Sannino
Leonardo Bezerra dos Santos
Maurício Ramos de Oliveira
Neiva Otero D´Almeida
Nelson de Souza Pinto Neto
Paulo Andréa Benetti
Rosana Caramaschi
Vitor Ricardo Ferreira Veloso

CONSEG BROOKLIN

Encontros: toda a segunda segunda-feira do mês, às 17h, via app Zoom
Reuniões presenciais (suspensas até que todos sejam vacinados): Alameda Jaú, 1061 (Colégio
Dante Aliguieri)
Reuniões ON LINE (durante a pandemia) - Via app Zoom, mesmos dias e horário. Link
disponibilizado via e-mail para quem já solicitou o cadastro. Para o público em geral, é possível o
acesso através da página do Facebook e nos grupos de WhatsApp.

1
2
3
4
5
6
7
8

Ronaldo Augusto Bretas Marzagão
Júnior
Eliana Ribeiro de Souza
Altino Hornos Danesin
Claudio Nardi Vieira
Eddy Kobara
Felipe Siqueira
Marco Antonio Braga
Omar Theodoro de Rezende

Presidente
Vice Presidente
Diretor Comercial
Diretor Social
2o Secretário
Diretor Institucional
1o Secretário

CONSEG PINHEIROS
Encontros: toda a primeira segunda-feira do mês, às 19h30. Quando há feriados, a data é
adequada pelo Conselho.
Reuniões presenciais (suspensas até que todos sejam vacinados): Rua Simão Álvares, 517 Associação Comercial de Pinheiros (ACSP) - Auditório cedido, em parceria, com capacidade para
100 pessoas.
Reuniões ON LINE (realizadas nas mesmas datas) - Link disponível no site/Facebook do Conseg
Pinheiros.
Contato: consegpinhierossp@gmail.com

1
2
3
4
5

Ivana Queiroz
Mario Sérgio Teixeira Ugolini

Presidente
Vice Presidente

Franklin Stepheson de Moraes Nolla

1º Secretário

Arnaldo José Gimenes Filho

2º Secretário
Diretor

José Roberto Costa

CONSEG ITAIM
Encontros: Toda primeira terça-feira de cada mês - 20h00
Reuniões presenciais (suspensas até que todos sejam vacinados): Rua Tabapuã, 540 - 2° andar
(CIEE Itaim - Auditório Ernesto Igel)
Reuniões ON LINE (durante a pandemia) - Link disponibilizado via e-mail, dias antes das reuniões,
aos cadastrados no mailing da unidade.
Contato: consegitaimbibi2015@gmail.com

1
2
3
4
5

Luzia Mazieiro Fernandes
Anna Mária Cáfaro
Fábio Eduardo Flório
Persio Marcondes do Amaral
Hélio Steinberg

Presidente
Vice Presidente
1º Secretário
2º Secretário
Diretor social

CONSEG PAULISTA / JARDINS
Encontros: toda a segunda segunda-feira do mês, às 17h, via app Zoom

Reuniões presenciais (suspensas até que todos sejam vacinados): Alameda Jaú, 1061 (Colégio
Dante Aliguieri)
Reuniões ON LINE (durante a pandemia) - Via app Zoom, mesmos dias e horário. Link
disponibilizado via e-mail para quem já solicitou o cadastro. Para o público em geral, é possível o
acesso através da página do Facebook e nos grupos de WhatsApp.

1
2
3
4

Rodrigo Salles
Neusa INês Pereira
Maria Tereza Almeida Netto Cabral
Elmice soares

5 Nelson Souza Pinto Neto

Presidente
Vice Presidente
1ª Secretária
2ª Secretária
Diretor de Assuntos
Comunitários

FÓRUM DO IDOSO
O Fórum do Idoso tem como objetivo propor políticas e atividades de proteção e assistência aos idosos
no Município, além de receber reivindicações e denúncias, atuando no sentido de resolvê-las. Também
busca informar e orientar a população idosa acerca de seus direitos, bem como desenvolver campanhas
educativas junto à sociedade.
O Fórum do Idoso de Pinheiros foi constituído em março de1996 e, após um período inativo, voltou à
atividade em 2013. Alguns dos objetivos do Fórum são:
●
●
●

Dar oportunidade de acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã,
estimulando o protagonismo dos idosos;
Possibilitar acessos a campanhas relacionadas a política do idoso e a experiências e
manifestações artísticas e culturais, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;
Propiciar vivências que valorizem experiências e que estimulem e potencializem a condição de
escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia dos idosos.

A Coordenação do Fórum é composta por alguns voluntários, participantes ou não de organizações sociais
que têm por objetivo o atendimento de idosos. Esse grupo se reúne uma vez por mês e tem a função de
programar as reuniões plenárias, buscando temas para discussão, buscando palestrantes, incentivando a
participação dos idosos da região.

Reuniões
As reuniões plenárias acontecem na última quinta-feira de cada mês, das 9h às 12h.
Local: Auditório Chico Mendes da Subprefeitura Pinheiros, com entrada pela Av. Professor Frederico
Hermann Jr., 595.
Por conta da pandemia, as reuniões presenciais estão suspensas no momento.

Sr. Ariovaldo Guello
Contato: aguello@terra.com.br

7. Fiscalização

Compete às Subprefeituras fiscalizar o cumprimento das normas municipais relacionadas com
o código de edificações, zoneamento, abastecimento e posturas municipais. O trabalho consiste em
orientar, fiscalizar e prestar informações ao público, sobre irregularidades em obras públicas e
particulares, verificação de itens como limpeza pública e atuação em estabelecimentos comerciais,
industriais e educacionais.
Quanto

à

fiscalização

no

ano

de

2021

realizados

os

seguintes

números

de

fiscalizações/vistorias

Atividades 245 vistorias
Muro, passeio e limpeza: 204 vistorias
Obra em via pública: 361 vistorias
Obras particulares ( inclui falta de certificado de conclusão, acessibilidade, embargos,
interdições por risco, etc ) 664 vistorias
Parcelamento irregular: 6 vistorias
Posturas em geral ( inclui vistorias de veículos abandonados, árvores, mesas e cadeiras
irregulares no passeio, jogos de azar, estatuto do pedestre, bancas de jornais, etc: 333 vistorias
Publicidade: 103 vistorias
Segurança: 11 vistorias
Invasão de área municipal: 19 vistorias

8. Outras Atividades

Inserir outras atividades realizadas pela Subprefeitura neste semestre. Alguns exemplos são:
emendas parlamentares, ações conjuntas (prestação de serviços com parcerias), pedidos via e-SIC,
eventos da Subprefeitura, ações de acessibilidade, ecopontos e pontos de descarte, números da
SUGESP, audiências públicas realizadas, termos de cooperação, contratos, aditamentos e doações,
Sistema 156, solicitações pendentes e recebidas, entre outros.

Neste ano de 2022, período de 01/01/2021 a 10/12/2021 atendemos a 90 solicitações de e-Sics

Termos de cooperação do ano 2021
SEI

LOCAL

COOPERANTE

6050.2020/0006385-0

Canteiro central da Rua Desembargador
Mamede

Associação Ame Jardins

6050.2020/0006643-3

Rotatória verde na confluência da Rua
Atenas com a Rua Holanda

Associação Ame Jardins

6050.2020/0008597-7

Rotatória verde na confluência da Rua
Antonio Rosa com a Rua Sampaio Vidal

Associação Ame Jardins

6050.2020/0008599-3

Rotatória verde na confluência da Rua
Inglaterra com a Rua Sofia

Associação Ame Jardins

6050.2020/0008601-9

Rotatória verde na confluência da Rua
Alemanha com a Rua Bucareste

Associação Ame Jardins

6050.2020/0008613-2

Rotatória verde na confluência da Rua
França com a Rua Portugal

Associação Ame Jardins

6050.2020/0008616-7

Rotatória verde na confluência da Rua
Ibiapinópolis com a Rua Manudir

Associação Ame Jardins

6050.2020/0007893-8

Canteiro Central da Avenida 9 de Julho,
trecho entre a Rua João Cachoeira e
Avenida São Gabriel

Social Service MKT De
Responsabilidade LTDA.

6050.2019/0008663-7

Praça Dr. João Guilherme Flocke

Social Service MKT De
Responsabilidade LTDA.

6050.2020/0008953-0

Canteiro Central da Avenida Helio
Pelegrino entre a Avenida Santo Amaro
e a Rua Nova Cidade

Social Service MKT De
Responsabilidade LTDA.

6050.2020/0008791-0

Praça John Herbert

Associação Ame Jardins

6050.2020/0008951-4

Rotatória ajardinada na confluência entre
a R. Prudente Correia e R. Grécia

Associação Ame Jardins

6050.2021/0000892-3

Área verde na confluência das Ruas
Conselheiro Torres e Maestro Chiafarelli

Associação Ame Jardins

6050.2021/0000949-0

Rotatória ajardinada na confluência entre
a R. Sampaio Vidal e R. Maria Carolina

Associação Ame Jardins

6050.2021/0003186-0

Quantro canteiros na confluência das
Ruas Colômbia e Peru

Associação Ame Jardins

6050.2020/0007845-8

Praça André Pucca

Instituto Eu Amo Sampa

6050.2020/0007084-8

Praça General Sodré e Silva

Volvo Car Brasil
Importação e Comércio
de Veículos LTDA.

6050.2021/0004779-1

Praça São Gonçalo

SAAP - Associação dos
Amigos de Alto de
Pinheiros

6050.2021/0004780-5

Praça Ignez Guimarães Soares Pestana

SAAP - Associação dos
Amigos de Alto de
Pinheiros

6050.2021/0004837-2

Praça Norma G. Arruda

SAAP - Associação dos
Amigos de Alto de
Pinheiros

6050.2021/0004173-4

Área Verde na Confluência das Ruas
Natingui e Fradique Coutinho

35 Publicidade LTDA.

6050.2021/0004897-6

Praça Doutor Clemente de Faria

Associação Ame Jardins

6050.2021/0004899-2

Área verde localizada na esquina da Rua
Veneza com a Rua Marechal Bitencourt
(Lado ímpar)

Associação Ame Jardins

6050.2021/0004916-6

Área verde localizada na esquina da Rua
Marechal Bitencourt com a Rua General
Mena Barreto

Associação Ame Jardins

6050.2021/0005212-4

Duas áreas verdes localizadas na
confluência das Rua Sampaio Vidal com
a Rua Maria Carolina

Associação Ame Jardins

6050.2021/0005358-9

Área verde localizada na confluência da
Rua Portugal com a Rua França

Associação Ame Jardins

6050.2021/0000234-8

Praça Shinichi Hasunuma

Mãe Melada Indústria e
Comércio LTDA

6050.2020/0007299-9

Praça Augusto Rademaker Grunewald

M.A.R. Normandia
Desenvolvimento
Imobiliário LTDA

6050.2021/0000406-5

Praça Caetano Fraccaroli

Mitre Galeno
Empreendimentos SPE
Limitada LTDA

6050.2020/0009025-3

Praça do Imigrante Italiano

Costa Participações Eireli

6050.2021/0001363-3

Área verde localizada na Av Brigadeiro
Faria Lima, trecho entre a Rua Coronel
Ferreira Lobo e Rua Chilon

Condomínio Edifício
Praça Faria Lima

6050.2020/0008967-0

Canteiro central da Avenida Chucri
Zaidan, trecho entre a Avenida Jornalista
Roberto Marinho e Avenida Morumbi

Social Service MKT De
Responsabilidade LTDA.

6050.2020/0008971-9

Praça Comandante Renato Pacheco
Pedroso

Social Service MKT De
Responsabilidade LTDA.

6050.2021/0001764-7

Praça Eid Mansur

Social Service MKT De
Responsabilidade LTDA.

6050.2020/0006888-6

Praça Luiz Delben Junior

Social Service MKT De
Responsabilidade LTDA.

6050.2020/0007842-3

Praça Coração de Maria

Social Service MKT De
Responsabilidade LTDA.

6050.2021/0007839-5

Praça Dr. Luiz Carlos Toledo

Associação dos Amigos
de Alto de Pinheiros SAAP

6050.2021/0007555-8

Canteiro Lateral da Avenida Jornalista
Roberto Marinho trecho entra a Rua
Arizona e a Avenida Portugal

Instituto Eu Amo Sampa

6050.2021/0006992-2

Canteiro central da Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek entre as Ruas
Dona Luisa Júlia e Rua Renato Paes de
Barros

Atakas Gestão de
Projetos

6050.2021/0008734-3

Praça Alexandre Issa Maluf

AABOBRO- Associação
de Amigos do Bosque do
Brooklin

6050.2021/0008211-2

Praça Dr Antonio Blas da Costa Bueno

Instituto Eu Amo Sampa

6050.2021/0008798-0

Canteiro central da avenida Santo Amaro
trecho entre a rua Kansas e rua Georgia

Instituto Eu Amo Sampa

6050.2021/0008811-0

Canteiro central da avenida Santo Amaro
trecho entre a rua Nebraska e rua
Indiana

Instituto Eu Amo Sampa

6050.2021/0009871-0

Área verde na confluência das ruas
Polônia e Sofia

Social Service MKT De
Responsabilidade LTDA.

6050.2021/0002176-8

Rotatória ajardinada na confluência da
rua Desembargador Vicente Penteado
e rua Itapirapuã

Dea Franchising de
Máquinas de Café Ltda

6050.2020/0006498-8

Praça Luis Carlos Paraná

Social Service MKT De
Responsabilidade LTDA.

6050.2021/0009891-4

Praça Jacy Gonçalves Delben

Social Service MKT De
Responsabilidade LTDA.

6050.2021/0010919-3

praça Club Athletico Paulistano ( antiga
praça Dionízio de Carvalho)

WRK Móveis e
Decorações Ltda

6050.2021/0009873-6

Área verde na confluência das ruas
Alemanha e França

Social Service MKT De
Responsabilidade LTDA.

6050.2021/0007546-9

Rotatória ajardinada na confluência das
ruas General Mana Barreto e General
Fonseca Teles

Associação Ame Jardins

6050.2021/0007496-9

Praça Desembargador Manoel Gomes
de Oliveira

Associação Ame Jardins

6050.2021/0007494-2

Praça Judith Kardos Klotzel

Associação Ame Jardins

6050.2021/0009045-0

Praça Dr Alvaro de Brito

Associação Ame Jardins

6050.2021/0009462-5

Praça Teiiti Suzuki

Associação Ame Jardins

6050.2021/0010173-7

Rotatória ajardinada na confluência das
ruas Guadelupe, Venezuela e Peru

Associação Ame Jardins

6050.2021/0010215-6

Rotatória ajardinada na confluência das
ruas Henrique Martins e General Mena
Barreto

Associação Ame Jardins

6050.2021/0010184-2

Rotatória ajardinada na confluência das
ruas Áustria e Inglaterra

Associação Ame Jardins

6050.2021/0002867-2

Praça Edgard Thomaz de Carvalho

Social Service MKT De
Responsabilidade LTDA
e Enjoy House Comércio
e Importação de
Eletrodomésticos ltda

6050.2021/0000153-8

área verde na cfonfluência da Alameda
Jaú e rua Convenção de Itú

Social Service MKT De
Responsabilidade LTDA
e Enjoy House Comércio
e Importação de
Eletrodomésticos ltda

6050.2021/0012083-9

Praça Senador Lineu Prestes

AMOCITY-Associação
dos moradores das ruas
Morás, Tamanás, Iquitos,
Zapara, Miranhas, Jupiá
e dos Juris

6050.2021/0010383-7

Praça Jornalista Débora Reboucho

TGSP-38
Empreendimentos
Imobiliários Ltda

6050.2021/0009879-5

Área verde na confluência das ruas
Alemanha e Espanha

Social Service MKT de
Responsabilidade LTDA.

6050.2021/0010848-0

Praça Dr Julio Conceição Neves

Social Service MKT de
Responsabilidade LTDA.

6050.2021/0012327-7

Canteiro central da Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek entre a avenida
presidente JK e rua Santa Justina

Social Service MKT de
Responsabilidade LTDA.

6050.2021/0009060-3

Canteiro central da Rua Galeno de
Almeida, confluência com a Rua João
Moura

Teo Vilela Comércio de
Móveis e Utensílios

6050.2021/0013025-7

Canteiro central da avenida Brigadeiro
Faria Lima entre rua Coropé e rua dos
Pinheiros (nº 288 a 1.100)

Social Service MKT De
Responsabilidade LTDA.

6050.2021/0013185-7

Área verde na confluência das ruas
Iguatemi e Joaquim Floriano

Social Service MKT De
Responsabilidade LTDA.

6050.2021/0012749-3

Rotatória ajardinada na confluência das
ruas Austria e Suiça

Associação Ame Jardins

6050.2021/0012414-1

Rotatória ajardinada na confluência das
ruas Itália e Suiça

Associação Ame Jardins

6050.2021/0013270-5

Área verde na confluência das ruas
Cuba e Chile

Associação Ame Jardins

6050.2021/0013273-0

Praça Coronel Pires de Andrade

Associação Ame Jardins

6050.2021/0014368-5

área verde na esquina das avenidas
Brigadeiro Faria Lima, Eusébio Matoso e
Rerbouças

Nu Pagamentos S.A.Instituição de Pagamento
e Social Service MKT De
Responsabilidade LTDA.

ANEXO I - INFORMAÇÕES SOBRE A SUBPREFEITURA

1.1.

Estrutura da Subprefeitura

As Subprefeituras têm o papel de receber pedidos e reclamações da população, solucionar
os problemas apontados; preocupam-se com a educação, saúde e cultura de cada região, tentando
sempre promover atividades para a população. Além disso, elas cuidam da manutenção do sistema
viário, da rede de drenagem, limpeza urbana, vigilância sanitária e epidemiológica, entre outros
papéis que transformam, a cada dia, essas regiões da cidade em locais mais humanizados e cheios
de vida. As atuais Subprefeituras têm como função: Manter a representação do poder público
municipal na área geográfica sob sua jurisdição; A fiscalização do cumprimento das leis,
regulamentos, normas e posturas municipais, notadamente em relação ao uso e à ocupação do solo;
A fiscalização de obras e edificações residenciais, instalações de comércio e de serviços de pequeno

porte (de até 1.500m²); A conservação de áreas públicas ajardinadas (praças e canteiros), bem como,
também terá, agora, incrementado aos seus serviços de limpeza urbana, as atribuições do
Departamento de Limpeza Urbana (Limpurb) e da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb),
que nesta gestão passam a compor a Secretaria Municipal das Subprefeituras; A execução ou
contratação de pequenas obras e serviços públicos de manutenção de logradouros; O
acompanhamento e fiscalização dos serviços de zeladoria: limpeza, manutenção e conservação do
sistema de drenagem (bocas de lobo, ramais, galerias, córregos e piscinões); O acompanhamento
dos serviços relacionados ao pavimento viário, quem envolvem as ações de tapa-buraco e de
recapeamento, cuja atribuição é compartilhada com a SPUA (Superintendência das Usinas de
Asfalto).

1.2.

Território de abrangência da Subprefeitura

·

Dados históricos da região da Subprefeitura Pinheiros e seus
distritos

Nasceu ao longo do rio Pinheiros em 1562 quando, após fracassarem no grande ataque a
São Paulo, os índios deixaram Piratininga e se estabeleceram onde hoje está o Largo da Batata,
migrando depois

para

um

local conhecido

como

Nossa

Senhora dos

Pinheiros. Por volta do ano de 1600, o chamado Caminho de Pinheiros (atual Consolação) era um
dos principais pontos da vila de São Paulo pois ligava essa região a outras áreas mais
distantes. O progresso, no entanto, só veio com o ciclo do café no Brasil, entre o final do século XIX
e o começo do século XX. Foram os recursos oriundos da exportação desse produto que ajudou na
evolução do bairro. Vale dizer que, nesse período, aconteceu a chegada de vários imigrantes, como
italianos e, mais tarde, japoneses.
É interessante notar que sempre houve uma ponte para travessia do rio Pinheiros. Em 1865
essa ponte, frequentemente destruída por enchentes, teve solução definitiva com a construção de
outra metálica.
Pinheiros, atualmente, é um dos lugares mais sofisticados da cidade de São Paulo,
possuindo uma rede comercial grande e bastante diversa, além de uma vida cultural única.

Alto de Pinheiros
O Alto de Pinheiros surgiu como um loteamento da Cia. City, iniciado em 1925.
A história dessa região tem início quando a Lei do Marquês de Pombal expulsou os Jesuítas em
1770, suas terras que haviam sido leiloadas, deram origens a chácaras e sítios, de particulares. Estas
foram adquiridas pela Cia. City, em 1913, e estavam desocupadas em vista de estarem sujeitas às
enchentes periódicas do Rio Pinheiros. O projeto do novo bairro aproveitou as experiências bemsucedidas dos bairros ajardinados já implantados pela Cia. City: Jardim América e Pacaembu.
Tendo a Light and Power Co. recebido, por lei estadual, a concessão para retificar e alargar
o rio Pinheiros, provocou um retardamento na sua implantação e somente em 1937 foi recomeçado
o arruamento, aproveitando as vantagens dessa obra.Com curvas de níveis respeitáveis, um
dimensionamento generoso do sistema viário e hábil distribuição de áreas livres (praças, canteiros
centrais nas avenidas e calçadas verdes) surgiu o bairro Alto de Pinheiros, no distrito de Alto de
Pinheiros, constituindo-se em área residencial das classes média e alta da sociedade paulistana.
A sua avenida principal, com canteiro central de largura superior às das pistas de rolamento,
é hoje denominada Av. Pedroso de Moraes, onde se destaca o grande corredor comercial formado
por lojas de automóveis, supermercados e empresas de engenharia. Com a Praça Pan Americana,
e sua rotatória de grandes dimensões localizada no centro do bairro, que distribui as largas avenidas
em suas

diagonais, o Alto de Pinheiros, constitui até hoje um exemplo dos mais representativos do urbanismo
europeu.

Itaim Bibi
O nome Itaim Bibi provém de uma chácara, um general e um apelido.
Distrito da cidade de São Paulo, localizado na região sudoeste da cidade, esse antigo loteamento
de terras adquiridas pelo general José Vieira Couto de Magalhães abrange bairros como a Vila Olímpia,
famoso pela agitada vida noturna, com seus restaurantes e casas de dança, Brooklin Paulista e Brooklin
Novo onde se instalaram várias empresas multinacionais nos últimos anos.
A história do bairro Itaim Bibi começou em 1896 quando o general José Vieira de Couto
Magalhães adquiriu uma extensão de 120 alqueires, que era propriedade de Bento Ribeiro dos
Santos Camargo.
Essas terras não tinham muito valor, pois eram inundáveis; sua função era meramente
recreativa, para caça e pesca, e abrigava árvores frutíferas (principalmente jabuticabeiras). Em
1898, com a morte do general, seu filho herdou o local, conhecido como Chácara do Itahy ("pedra
pequena", em tupi).
Em 1907, Leopoldo Couto de Magalhães, irmão do general, comprou as terras por 30 contos
de réis, fixando residência no lugar.
Bibi (bebê -> bibi) era como as escravas chamavam o filho do médico Leopoldo Couto
Magalhães, dono da Chácara Itaí, que cresceu e virou o "Seu Bibi". A palavra Bibi viria a
acompanhar o nome do bairro Itaim Bibi, antes chamado Rio das Pedras. A Rua Renato Paes de
Barros se chamava Rua Bibi, em sua homenagem.
A Rua João Cachoeira leva o nome de um escravo da família que, vivia cantando e contando
causos por ali.
A sede da chácara propriamente dita, hoje conhecida como Casa Bandeirista do Itaim Bibi,
localiza-se no início da atual Rua Iguatemi. Tombada pelo Patrimônio Histórico, foi, porém, destruída
pelos seus atuais proprietários. Antes, por vários anos, foi um sanatório (Casa de Saúde Bela Vista),
fundado em 1927 pelo médico Brasílio Marcondes Machado, onde doentes mentais ou dependentes
químicos de famílias abastadas se tratavam.
Com o falecimento de Leopoldo, o local foi dividido entre seus herdeiros. Leopoldo Couto
Magalhães Júnior, também 'Bibi', que era conhecido por possuir um dos primeiros automóveis da
região e pelo hábito de usar boné de bico, continuou residindo na casa até a segunda metade da
década de 1920.
O filho de Bibi, Arnaldo Couto de Magalhães foi responsável pelo loteamento da chácara.
Na década de 20, surgiram pequenos sítios de um hectare, vendidos a italianos vindos da Bela

Vista/Bixiga, um bairro central. Eles produziam verduras e legumes para o abastecimento local e
dos bairros vizinhos. Atualmente a antiga Rua do Porto leva o nome de Rua Leopoldo Couto de
Magalhães Júnior.

Vila Madalena
A Vila Madalena nasceu Vila dos Farrapos.
A região era uma parte de Pinheiros nos inícios da ocupação de São Paulo, desde a várzea do
Rio Pinheiros até o espigão da Paulista. No século XVI, a Vila dos Farrapos era habitada por indígenas
que haviam abandonado a parte central da cidade depois da instalação dos jesuítas e do colégio, em
1554. Na região de Pinheiros formou-se, então, um aldeamento, onde os missionários jesuítas
ministravam a catequese, faziam batizados e missas e ensinavam os hábitos do trabalho aos índios. Na
aldeia foi erigida uma capela, cuja padroeira era Nossa Senhora da Conceição.
Os morros e planaltos de Pinheiros eram cortados pelo Córrego do Rio Verde, que nascia
perto da rua Oscar Freire e deságuava no Rio Pinheiros. As localidades do lado oeste do córrego,
onde hoje está a Vila Madalena, chamavam-se, já no início de nosso século, Sítio do Rio Verde.
Alguns antigos moradores da Vila Madalena contam que o proprietário das terras era um português.
Ele tinha três filhas: Ida, Beatriz e Madalena, que deram origem aos nomes dos atuais bairros da
Vila Beatriz, Vila Ida e Vila Madalena. Entretanto, a história faz parte da memória oral dos habitantes.
Na primeira década de nosso século, a cidade de São Paulo ia se ampliando para além do antigo
triângulo histórico, e diversos de seus protagonistas, que moravam longe do centro, já necessitavam
de transporte. Em 1910, a Light, uma das principais empresas urbanizadoras de São Paulo, assim
como a City, anunciou a construção de uma linha e de uma estação de bondes na região da Vila
Madalena.
Nessa época, as ruas eram de terra, sem iluminação, com acesso precário, de suas ladeiras
íngremes e pequenos córregos. Sem dúvida, a chegada do bonde traria melhoramentos urbanos
para a Vila Madalena. Foram chegando e fixando-se na região, então, diversos motorneiros,
padeiros, açougueiros, sapateiros, pedreiros do cemitério, servidores públicos, quase todos de
origem portuguesa. Nesse momento, o Sítio do Rio Verde foi loteado e começou a ocupação de
uma nova sorte de gente na Vila Madalena.
Hoje, a Vila Madalena reúne moradores tradicionais, que ainda possuem casas simples
com grandes terrenos (com criação de patos, galinhas etc.) e vários artistas e intelectuais.
Durante os anos 70, muitos estudantes alugavam essas casas grandes e faziam uma espécie
de república. A partir dos anos 80, começaram a surgir bares e uma série de negócios
incrementados (galerias de arte, ateliês e lojas de grife).

Pinheiros

Alto de Pinheiros

7,70

43.117

5.600

Itaim Bibi

9,90

92.570

9.351

Jardim Paulista

6,10

88.692

14.540

Pinheiros

8,00

65.364

8.171

TOTAL

31,70

289.743

9.140

1.3.

Equipamentos no território

Informar aqui quais os equipamentos culturais, esportivos, de saúde, educação, entre outros. É
recomendável a inclusão de fotos. Insira os endereços e telefones para contato com os
equipamentos. O intuito da descrição de equipamentos é informar o munícipe e estabelecer
relações entre a estrutura pública existente e as ações da Subprefeitura.

Equipamentos Consolidados

SAS PINHEIROS

Direta

SAS

CREAS PINHEIROS

Direta

CREAS

CRAS PINHEIROS

Direta

CRAS

CCA MÃE DO
SALVADOR

INSPETORIA
SALESIANA DE SÃO
PAULO - CENTRO
JUVENIL SALESIANO
DOM BOSCO
CONJUNTO
ASSISTENCIAL NOSSA
SENHORA DA
CONCEIÇÃO
APARECIDA

CEDESP DOM
BOSCO

INSPETORIA
SALESIANA DE SÃO
PAULO

CCA DOM BOSCO

CCA SANTA
TERESA DE JESUS
CCA NAIA

PROVÍNCIA
CARMELITANA DE
SANTO ELIAS
NÚCLEO
ASSISTENCIAL IRMÃO

SCFV - SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS
SCFV - SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS
SCFV - SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS
SCFV - SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS
SCFV - SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E

R. Mourato Coelho,106,
Pinheiros
R. Mourato Coelho,106,
Pinheiros
R. Mourato Coelho,104
Pinheiros

CCA LERC - LAR E
ESCOLA RECANTO
CRISTÃO

AAEB

ALFREDO

FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS

LAR ESCOLA RECANTO
CRISTÃO
AAEB - ASSOCIAÇÃO
DE AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DO
BROOKLIN

SCFV - Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos

SERVIÇO SOCIAL E
CCA SÃO PAULO DA PROMOCIONAL SÃO
CRUZ
PAULO DA CRUZ

CCA PEDRO LUIZ

SEAS PINHEIROS
C.A. COR
ESPERANÇA

LAR DO ALVORECER
CRISTÃO

INSTITUTO SOCIAL
SANTA LÚCIA
CENTRO DE
ORIENTAÇÃO À
FAMÍLIA - COR

NCI ASSOCIAÇÃO
IDADE DOURADA
DE PINHEIROS

ASSOCIAÇÃO IDADE
DOURADA DE
PINHEIROS
ASSOCIAÇÃO
METODISTA DE AÇÃO
NCI PROJETO
SOCIAL AMAS
SAMUEL RANGEL
PINHEIROS
OBRAS
PROMOCIONAIS DE
CRISTO
ABRIGO REVIVER I RESSUSCITADO
OBRAS
PROMOCIONAIS DE
CRISTO
ABRIGO REVIVER II RESSUSCITADO
ILPI CASA SÃO
LUCAS

CDI CAMP
PINHEIROS
NPJ PINHEIROS

INSTITUTO NOVOS
HORIZONTES
CAMP PINHEIROS CENTRO
ASSISTENCIAL DE
MOTIVAÇÃO
PROFISSIONAL
ASSOCIAÇÃO FALA
MULHER

NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO
SOCIAL PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
SCFV - SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS
SCFV - SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS
SEAS - SERVIÇO
ESPECIALIZADO DE
ABORDAGEM SOCIAL ÀS
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
RUA
CENTRO DE ACOLHIDA ÀS
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
RUA
SCFV - SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS
SCFV - SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES SAICA
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES SAICA
INSTITUIÇÃO DE LONGA
PERMANÊNCIA PARA IDOSOS ILPI

CENTRO DIA PARA IDOSOS
NPJ - NÚCLEO DE PROTEÇÃO
JURÍDICO SOCIAL E APOIO

PSICOLÓGICO

Unidades de Saúde

