


RELATÓRIO SEMESTRAL DE AÇÕES E OBRAS
JANEIRO A JUNHO DE 2019

Principais funções da
Subprefeitura











Coordenar o Plano Regional e Plano de Bairro, Distrital ou equivalente, de acordo
com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Estratégico da Cidade;
Compor com Subprefeituras vizinhas, instâncias intermediárias de planejamento e
gestão, nos casos em que o tema ou o serviço em causa, exigirem tratamento para
além dos seus limites territoriais.
Estabelecer formas articuladas de ação, planejamento e gestão com as
Subprefeituras e a partir das diretrizes governamentais para a política municipal de
relações metropolitanas;
Atuar como indutoras do desenvolvimento local, implementando políticas a partir das
vocações regionais e dos interesses manifestos pela população;
Ampliar a oferta, agilizar e melhorar a qualidade dos serviços locais, a partir das
diretrizes centrais;
Facilitar o acesso e imprimir transparência aos serviços públicos, tornando-os mais
próximos dos cidadãos;
Facilitar a articulação intersetorial dos diversos segmentos e serviços da
Administração Municipal que operam na região.

Competências da Subprefeitura
Fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos, normas e posturas
municipais, notadamente em relação ao uso e à ocupação do solo.
Fiscalizar obras e edificações residenciais, instalações de comércio e de
serviços de pequeno porte (de até 1.500m²).
Conservar as áreas públicas ajardinadas (praças e canteiros).
Executar ou contratar pequenas obras e serviços públicos de manutenção
de logradouros, fazer seu acompanhamento e fiscalização.

Serviços de zeladoria - limpeza, manutenção e conservação do sistema de
drenagem (bocas de lobo, ramais, galerias, córregos e piscinões);
Serviços relacionados ao pavimento viário que envolvem as ações de
tapa-buraco e de recapeamento, cuja atribuição é compartilhada com a
SPUA (Superintendência das Usinas de Asfalto).
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Praça de Atendimento



Todas as ações e atendimentos
Realizados ate julho de 2019

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS












Zeladoria:
Buracos tapados:10180
Números de buracos
tapados:1575
Boca de lobos:227
Podas de arvores: 1153
Remoções de arvores:196
Plantio de arvores:109
Área de corte de
mato/grama m2:899281

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
URBANO











Supervisão e Fiscalização:

Demandas a serem atendidas: 858
Demandas atendidas: 442
Por assunto:
MPL –calçadas: 58
MPL- Limpeza: 37
MPL -Muro: 11
Atividade - 33
Obras - 89
Posturas em Geral – lavrados 32 auto de fiscalização por
infração a diversas posturas previstas em legislação
municipal esparsa.

Coordenadoria de Governo Local

Supervisão de Cultura











Projeto O Mundo no Jabaquara.
Sarau no Centro de Culturas Negras do Jabaquara –
ocorreu em 15/06/2019.
Cumpriu o proposto ao proporcionar discussões sobre o resgate da cultura e
sua repercussão para as novas gerações, atingindo o público da comunidade e
freqüentadores do espaço.
Teatro de Humanização no Hospital Saboya
ocorreu em 14/06/2019.

Neste segmento de teatro de humanização e notório o trabalho do Dr.
Esparadrapo e Dra. Bandi, Francisco Accorsi e Raquel Paiva Accorsi, aliam a
vivencia de paciente e cuidadora, a experiência profissionais e pacientes a
partir do estabelecimento do contato, da abertura e do acolhimento ao outro é
um processo terapêutico que se serve do recurso expressivo a fim de conectar
os mundos internos e externos do indivíduo, através de sua simbologia.

Coordenadoria de Governo Local
Supervisão de Cultura














Projeto “Coopera Jabaquara”

Ações preventivas em meio ambiente e reciclagem .
O programa tem como objetivo principal buscar as melhorias nos bairros por meio de
uma força tarefa que vai até os cidadãos prestando serviços de acordo com as
demandas. O objetivo principal e a conscientização da população para com os cuidados
com o meio ambiente através da reciclagem e descarte do lixo. O distrito do Jabaquara,
recebe visitas mensais do projeto em parceria com as secretarias municipais de São
Paulo para ações variadas de cidadania e com organizações sociais
Datas realizadas :
27/04/2019 –Comunidade Jardim Lourdes
29/05/2019 –Comunidade Vila Clara
29/06/2019- Comunidade Cidade Azul
O PROJETO GRAFITE .
Consiste compor painéis de obras coordenados pelo grafiteiro André França, utilizandose de espaços públicos ou privados independentes, mas de acesso público, criando áreas
contínuas de exposição de arte, com olhar especial ao Grafite Arte de Rua nas ações do
Coopera de maio a dezembro.

O Cinema na Rua.

Consiste em levar ao público um grande evento ao ar livre com apresentação cultural de
filme distribuídos em duas seções elevando assim a participação e o entretenimento as
pessoas que normalmente não tem acesso a equipamentos culturais de transformação
participantes das ações COOPERA Jabaquara

Supervisão de Cultura.
Coopera

Supervisão de Cultura.
Coopera

Supervisão de Cultura.
Coopera

Supervisão de Cultura.
Coopera

Coordenadoria de Governo Local
Rede de ações da Pessoa Idosa
no Jabaquara

30-04-2019- Reunião para eleição para delegados representantes
sociedade Civil Jabaquara.
06-05-2019- V Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
07-05-2019-V Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
08-05-2019-V Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
30-05-2019- Reunião Ordinária04-06-2019- Reunião Ordinária
14-07-2019- Palestra o Mundo no Jabaquara-Violencia da Pessoa Idosa
19-07-2019- Reunião Ordinária

Coordenadoria de Governo Local
Reuniões do Conselho Municipal Participativo
1° semestre 2019

08-01-2019- Extraordinária
12-02-2019-Ordinária
12-03-2019 –Não houve
09-04-2019- Não houve
14-05-2019- Não houve
11-06-2019 –Ordinária
10-07-2019-Não houve

Coordenadoria de Governo Local
Reuniões do Conselho Gestor de
Saúde 1° semestre 2019






26-02-2019- Ordinária
26-03-2019- Ordinária
23-04-2019-Ordinária
28-05-2019-Ordinária
25-06-2019-Ordinária

Coordenadoria de Governo Local
Conselho Regional de Meio Ambiente
Reunião mensal CADES












15
05
16
19
02
07
21
07
02

de janeiro –Ordinária
fevereiro –Ordinária
março- Extraordinária
março –Ordinária
abril- Ordinária
maio- Ordinária
maio – Extraordinária
junho- Ordinária
julho- Ordinária

Coordenadoria de Governo Local
Comitê Inter secretárial de ações para Prevenção e
Controle das Arboviroses Regional de Combate ao AEDES










Decreto nº58.506 de Novembro
de 2018
PORTARIA Nº061/PRJÁ/GAB/2018
Reuniões
25 de abril –Ordinária
14 de maio –Ordinária
12 de junho –Ordinária
08 de julho- Ordinária

Coordenadoria de Governo Local
Supervisão de Esporte












Jogos da Cidade:
49 Equipes no futebol de campo, totalizando 22 partidas de futebol
realizadas nos CDCs da região aos final de semana.
22 Equipes inscritas no futsal, totalizando 20 partidas, todas realizadas no
Clube escola Guarani e Céu Caminho do Mar aos finais de semana.
01 Equipe de futsal feminino ,totalizando 06 partidas, todas realizadas no
Clube Escola Guarani aos fins de semana.
Taça das Favelas .
01 Equipe feminina de futebol de campo.
02 Equipes Masculinas futebol de campo.
Seções de ginástica elaboral realizada na Subprefeitura as terças e
quintas-feiras.

Coordenadoria de Governo Local
Supervisão de Habitação









Realizados cadastro da Cohab -280 total
Processos SEI -50 total
Reunião do Conselho Gestor da Operação Urbana
Consorciada Água EspraiadaMarço
Junho
Participações das ações da subprefeitura.
Formação e atuação do Comitê de Desfazimento

Coordenadoria de Administração e
Finanças
Valor Empenhado
Obras
Atividades Culturais
Zeladoria da Cidade
Administrativo - Conselho Tutelar
Auxílios - SUB - J A - Administrativo
Salários SUB - J A - Administrativo
Auxílios - SUB - J A - Conselho Tutelar
Salários SUB - J A - Conselho Tutelar
Total da Sub J A até 29/06/2019

29.923,55
558.000,00
12.062.312,32
227.318,02
584.041,34
4.676.504,48
11.399,06
120.467,23
18.269.966,00

Valor
Liquidado
0,00
110.040,00
4.271.997,10
131.467,13
584.041,34
4.676.504,48
11.399,06
116.938,02
9.902.387,13

Valor a
Liquidar
29.923,55
447.960,00
7.790.315,22
95.850,89
0,00
0,00
0,00
3.529,21
8.367.578,87



Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira nº 2314 – Jabaquara
11 3397-3200http://jabaquara.prefeitura.sp.gov.br
facebook.com/Subprefeiturajabaquara

