
Prestação de contas 
Julho à Dezembro de 2019 



Sé 

República 

Bom Retiro 

Santa 

Cecília 

Consolação 

Bela  

Vista Cambuci Liberdade 

 

Área: 26,2 km² 

População: 431.106 habitantes 

Densidade Demográfica: 16.454 hab/km² 

FONTE: IBGE 2010 



     Organograma  



 As atribuições da Subprefeitura estão 

definidas através da Lei 13.399/2002 (a 

seguir, destacamos pontos importantes 

elencados na legislação).  

      O QUE FAZ A SUBPREFEITURA?  



  

• CAF: gerir os recursos humanos, patrimoniais, orçamentários e 

financeiros; coordenar as atividades de planejamento e elaboração da 

proposta orçamentária anual da Subprefeitura de acordo com a legislação 

vigente, coordenar a fiscalização dos contratos referentes aos prestadores 

de serviços e/ou fornecedores externos afetos à sua área. 

 

• CGL: auxiliar e subsidiar o Subprefeito nas questões relativas ao 

desenvolvimento local; acompanhar os resultados e metas estabelecidas 

pelas Secretarias Municipais e pela própria Subprefeitura; responder, 

organizar e acompanhar as demandas dos demais órgãos da Prefeitura e de 

suas unidades; acompanhar e fornecer informações aos órgãos colegiados e 

fóruns; organizar e disponibilizar informações referentes à participação 

popular. 

      O QUE FAZ A SUBPREFEITURA?  



•  CPO: coordenar a contratação, programação e execução dos 

serviços de zeladoria urbana; assegurar a padronização dos serviços 

prestados, de acordo com orientações da SMSUB; propor e apoiar melhorias 

na gestão dos serviços de zeladoria urbana da cidade de São Paulo. 

 

• CPDU: assegurar o cumprimento da legislação municipal vigente e a 

consonância com as diretrizes da Prefeitura nos procedimentos de regulação 

do uso e ocupação do solo; contribuir com a elaboração e a implementação de 

políticas, programas e projetos regionais de planejamento urbano, uso e 

ocupação do solo coordenados pelas instâncias centrais da Prefeitura; 
 

 

      O QUE FAZ A SUBPREFEITURA?  



      Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO 

ATIPICHAÇÃO  

Número de equipes: 02 

Área: 192,500m2 

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 

Número de equipes: 02 

Construídas: 45 

Reformadas: 19 



      Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO 

ÁREAS AJARDINADAS 

Número de equipes – Janeiro 05 / Junho 12 

Corte de grama, capina e roçada: 3560,000m2 



      Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO 

ÁREA DE PASSEIO 

Sarjetas e guias: 1250m2 

Sarjetão: 21m 

Passeio: 2140m2 

Alvenaria: 520m 



      Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO 

REFORMA DE GALERIAS 

Número de equipes: Janeiro – 0 / Junho - 04 

Bocas de lobo: 589 

Poços de visitas: 21m 



      Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO 

MANEJO DE ÁRVORES 

Número de equipes: Janeiro – 6 / Junho - 12 

Árvores removidas: 760 

Árvores podadas: 5160 

Árvores replantadas: 760 



      Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO 

MICRODRENAGEM MECANIZADA 

Número de equipes: 04 

Boca de lobo limpas: 4500 

Poços de visitas limpos: 930 

Ramais limpos: 16500 

Galerias limpas: 7080 

Detritos removidos: 240m2 



      Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO 

TAPA BURACO 

Quantidade de massa aplicada: 4560ton 

Número de buracos tapados: 4400 

Área coberta: 30385m2 



  Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento  

  Urbano  

RELATÓRIO DE MULTAS APLICADAS 

Ambulante   67 

  

Atividade   52 

 

Feira  107 

 

MPI  275 

 

 

 

 

 

174  Obras em Geral 

 

28    Obra em via pública 

 

1118 Postura em Geral 

 

 143  Publicidade 

 

 

 

 

 



      Assessoria de Comunicação 

316 demandas de imprensa respondidas; 

 

20 entrevistas concedidas; 

 

3.817 seguidores do Facebook; 

 

1.766 seguidores no Instagram; 

 

161 matérias publicadas no site 

institucional; 
 

Edições mensais do Jornal 

Mural (interno):  



  Coordenadoria de Governo Local - CGL 

Dialogando com 23 Conselhos, Comissões e Fóruns, direta ou 

indiretamente, buscamos condições de ouvir e orientar a população a 

respeito das demandas a serem apresentadas ao Poder Público.   

  

Em atendimento, por exemplo, aos 11 Conselhos de Segurança – 

CONSEGs – da região (25 de Março, Av Paulista e Jardins, Bela Vista, 

Bom Retiro, Brás e Mooca, Cambuci, Centro, Consolação, Pari, 

República, Santa Cecília), foram registradas oficialmente, através das 

reuniões mensais, aproximadamente 67 demandas no segundo 

semestre deste ano. Destas, foram atendidas até o momento mais de 50 

solicitações. 



  Coordenadoria de Governo Local - CGL 

O Conselho Participativo da Subprefeitura Sé (CPM Sé) se reuniu 

cumprindo a agenda publicada e, além disso ocorreu no dia 08/12 a 

eleição para o Biênio 2020/2021, os Conselheiros eleitos serão 

empossados pela Secretaria Municipal de Relações Sociais (SERS) em 

Janeiro/2020.  



  Coordenadoria de Governo Local - CGL 
Enquanto isso, o processo eleitoral para o Conselho Tutelar, que 

envolveu desde Seminário para os candidatos e toda orientação e 

acompanhamento até a eleição, que aconteceu no dia 06 de outubro, 

alcançou a participação de mais de cinco mil pessoas e chegou a 

marca de 4.433 votos válidos, elegendo os Conselheiros da Sé e Bela 

Vista.  

 

Através do CMPJ - Conselho Municipal de Políticas pra Juventude,  

participamos em Novembro, no CÉU Heliópolis, da IV Conferência dos 

Direitos da Juventude.  



      Coordenadoria de Governo Local - CGL 
O Centro da cidade está recheado de atrações e através da 

Supervisão de Cultura pudemos visitar, conhecer e promover 

espaços de muita riqueza histórica, como a Faculdade Zumbi dos 

Palmares, o Theatro Municipal, o Espaço das Artes, a Pinacoteca, a 

Cidade do Samba, a Biblioteca Mário de Andrade e também o 
peculiar Beco do Pinto. 



      Coordenadoria de Governo Local - CGL 

Presente nas reuniões mensais do COMTUR (Conselho Municipal de 

Turismo), participamos da CONFETUR – I Conferência Municipal 

de Turismo contribuindo nas discussões e planejamento do Turismo 

da cidade de São Paulo, que movimentou o Triângulo SP com as 

atividades, discussões e planejamento para o Turismo da Cidade de 

São Paulo.  



      Coordenadoria de Governo Local - CGL 

O Rua da Gente é um projeto desenvolvido através da parceria entre 

Secretaria da Cultura com a Secretaria de Esportes e Lazer do município e  

visa estimular a ocupação do espaço público com atividades esportivas e 

brincadeiras gratuitas, sempre aos sábados e domingos, em diversas ruas 

da capital. Durante o segundo semestre de 2019 foram realizadas edições 

do projeto no Cambuci e no Largo Santa Cecília. 



      Coordenadoria de Governo Local - CGL 
O “Jogos da Cidade 2019” foi emocionante em todas as 

modalidades! Acompanhados de perto pela Supervisão de 

Esportes, pela primeira vez em 17 anos de competição 

representantes da Subprefeitura Sé chegaram na final da fase 

municipal no futebol de campo e no futsal. Disputas emocionantes 
que reuniram nas finais quase 900 torcedores e familiares. 



      Coordenadoria de Governo Local - CGL 
Incentivando a prática de esporte e lazer, atraindo o público de todas 

as idades para frequentar os parques e clubes da região,aconteceu  

nos dias 23 e 24 de novembro a Virada Esportiva que foi um 

sucesso de público, caracterizando-se pela descentralização das 

atividades e práticas esportivas, mas mantendo a região central 
como palco dos principais eventos. 



Através da Supervisão de Habitação, foram vistoriados 68 

imóveis no perímetro da Subprefeitura Sé, com maior 

concentração nos distritos Sé, Cambuci e Barra Funda. 

Acompanhamos até o momento os processos de Reintegração de 
Posse em 9 imóveis, que resultaram na desocupação de 4 deles. 

      Coordenadoria de Governo Local - CGL 



Participamos do II Seminário Municipal de Habitação, realizado em 

05 de outubro. 

 

E também compomos o Grupo Técnico Intersecretarial de 

Ocupações, instituído pela Portaria 648/2018, que se reúne 
quinzenalmente para as reuniões de mediação de conflitos. 

      Coordenadoria de Governo Local - CGL 



      QUEM É QUEM? 

SUBPREFEITO: Francisco Roberto Arantes Filho  

Chefe de Gabinete: Rodrigo Arraval 

CAF: Maria Luiza Gomes da S. Araújo 

CGL: Ingrid Belém Martins 

CPDU: Rubens Gonçalves Biar Filho 

CPO: Remy Benedito Silva Filho 

*As informações podem ser atualizadas e publicadas oportunamente. 

Rua Álvares Penteado, 49 – Centro/SP  

(11) 3397-1200 

gabinetese@smsub.prefeitura.sp.gov.br 

mailto:gabinetese@smsub.prefeitura.sp.gov.br

