
Id Tema Tipo Data/hora

523 Habitação Presencial

524 Educação Presencial

525Desenvolvimento Econômico e TrabalhoPresencial

526 Habitação Presencial

527 Saúde Presencial

528 Educação Presencial

529 Esportes e Lazer Presencial



530 Educação Presencial

531 Saúde Presencial

532 Saúde Presencial

533 Saúde Presencial

534 Saúde Presencial

535 Zeladoria Presencial

536 Transportes Presencial

537 Esportes e Lazer Presencial



538 Turismo Presencial

539 Assistência Social Presencial

540 Habitação Presencial

541 Saúde Presencial

542 Segurança Presencial

543 Saúde Presencial

544 Assistência Social Presencial

545 Saúde Presencial



546 Educação Presencial

547 Saúde Presencial

548Desenvolvimento Econômico e TrabalhoPresencial

549 Transportes Presencial

550 Saneamento Presencial

551 Melhoria de Bairro - SMSUB Presencial

552 Zeladoria Presencial

553 Gestão Presencial



554 Melhoria de Bairro - SMSUB Presencial

555 Melhoria de Bairro - SMSUB Presencial

556 Zeladoria Presencial

557 Esportes e Lazer Presencial

558 Habitação Presencial

559 Saúde Presencial

560 Zeladoria Presencial

561 Saneamento Presencial



562 Cultura Presencial

563 Urbanismo Presencial

564 Saúde Presencial

565 Transportes Presencial

566 Educação Presencial

567 Habitação Presencial

568 Assistência Social Presencial

569 Esportes e Lazer Presencial



570 Saúde Presencial

571 Habitação Presencial

572 Saneamento Presencial

573 Melhoria de Bairro - SMSUB Presencial

574 Habitação Presencial

575 Transportes Presencial

576 Transportes Presencial

577 Turismo Presencial



578 Transportes Presencial

579 Melhoria de Bairro - SMSUB Presencial

580 Habitação Presencial

581 Melhoria de Bairro - SMSUB Presencial

582 Verde e Meio Ambiente Presencial

583 Transportes Presencial

584 Assistência Social Presencial

585 Saúde Presencial



586 Cultura Presencial

587 Verde e Meio Ambiente Presencial

588 Educação Presencial

589 Saúde Presencial

590 Saúde Presencial

591 Educação Presencial

2297

Habitação

Online 04/07/2019 21:56

2320

Transportes

Online 07/07/2019 05:42



2321

Transportes

Online 07/07/2019 05:42

2322

Melhoria de Bairro - 

SMSUB

Online 07/07/2019 05:42

2323

Transportes

Online 07/07/2019 05:42

2525

Saneamento

Online 12/07/2019 03:10

2526

Verde e Meio Ambiente

Online 12/07/2019 03:10

2585

Educação

Online 12/07/2019 16:16

2697

Zeladoria

Online 13/07/2019 23:30



2708

Esportes e Lazer

Online 14/07/2019 08:24

2709

Esportes e Lazer

Online 14/07/2019 08:26

2767

Esportes e Lazer

Online 14/07/2019 19:25

2768

Esportes e Lazer

Online 14/07/2019 19:33

2769

Esportes e Lazer

Online 14/07/2019 19:40

2770

Esportes e Lazer

Online 14/07/2019 19:45

2771

Esportes e Lazer

Online 14/07/2019 19:52

2773

Esportes e Lazer

Online 14/07/2019 20:15



2780

Assistência Social

Online 14/07/2019 22:05

2800

Educação

Online 15/07/2019 09:20

2841

Esportes e Lazer

Online 15/07/2019 15:56

2860

Transportes

Online 15/07/2019 17:42

2861

Transportes

Online 15/07/2019 17:42

2862

Transportes

Online 15/07/2019 17:43

2863

Melhoria de Bairro - 

SMSUB

Online 15/07/2019 17:43

2864

Transportes

Online 15/07/2019 17:45



2865

Transportes

Online 15/07/2019 17:45

2866

Transportes

Online 15/07/2019 17:45

2867

Transportes

Online 15/07/2019 17:43

2868

Transportes

Online 15/07/2019 17:43

2869

Transportes

Online 15/07/2019 17:47

2870

Transportes

Online 15/07/2019 17:47

2871

Transportes

Online 15/07/2019 17:47

2872

Transportes

Online 15/07/2019 17:48



2873

Verde e Meio Ambiente

Online 15/07/2019 17:48

2874

Esportes e Lazer

Online 15/07/2019 17:48

2875

Transportes

Online 15/07/2019 17:48

2876

Transportes

Online 15/07/2019 17:49

2877

Transportes

Online 15/07/2019 17:49

2878

Transportes

Online 15/07/2019 17:49

2879

Transportes

Online 15/07/2019 17:49

2880

Transportes

Online 15/07/2019 17:49



2885

Transportes

Online 15/07/2019 17:53

2886

Transportes

Online 15/07/2019 17:53

2887

Transportes

Online 15/07/2019 17:53

2888

Transportes

Online 15/07/2019 17:54

2889

Transportes

Online 15/07/2019 17:54

2890

Transportes

Online 15/07/2019 17:54

3000

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 16:33

3001

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 16:37



3002

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 16:38

3003

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 16:39

3004

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 16:40

3005

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 16:41

3006

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 16:42

3013

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 16:47

3014

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 16:48

3015

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 16:49



3016

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 16:49

3017

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 16:50

3018

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 16:51

3019

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 16:52

3020

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 16:53

3021

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 16:54

3022

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 16:56

3023

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 16:55



3024

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 16:57

3025

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 16:58

3026

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 16:59

3028

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 17:00

3029

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 17:01

3030

Esportes e Lazer

Online 16/07/2019 17:03

3145

Melhoria de Bairro - 

SMSUB

Online 17/07/2019 14:39

3199

Esportes e Lazer

Online 18/07/2019 08:46



3259

Verde e Meio Ambiente

Online 19/07/2019 09:26

3416

Transportes

Online 19/07/2019 22:05

3417

Transportes

Online 19/07/2019 22:05

3418

Transportes

Online 19/07/2019 22:05

3419

Transportes

Online 19/07/2019 22:05

3420

Transportes

Online 19/07/2019 22:05

3421

Transportes

Online 19/07/2019 22:05

3543

Transportes

Online 20/07/2019 14:14



3588

Transportes

Online 20/07/2019 15:58

3610

Transportes

Online 20/07/2019 17:07

3635

Melhoria de Bairro - 

SMSUB

Online 20/07/2019 18:38

3641

Transportes

Online 20/07/2019 18:52

3751

Transportes

Online 7/21/2019 8:19:31

4155

Transportes

Online 7/23/2019 9:54:33



Secretaria/Subprefeitura 

Responsável
Especificação

Subprefeitura 

do munícipe

Distrito do 

munícipe

Habitação Capela do Socorro Grajaú

Educação Capela do Socorro Grajaú

Desenvolvimento Econômico e 

Trabalho
Capela do Socorro Grajaú

Habitação Capela do Socorro Grajaú

Saúde Capela do Socorro Grajaú

Educação Capela do Socorro Em Branco

Esportes e Lazer Capela do Socorro Em Branco



Educação Capela do Socorro Em Branco

Saúde Capela do Socorro Em Branco

Saúde Capela do Socorro Em Branco

Saúde CET Capela do Socorro Em Branco

Saúde Capela do Socorro Em Branco

Subprefeitura Capela do Socorro Capela do Socorro Grajaú

Transportes Capela do Socorro Grajaú

Esportes e Lazer Capela do Socorro Socorro



Governo Turismo Capela do Socorro Socorro

Assistência Social Capela do Socorro Em Branco

Habitação Capela do Socorro Em Branco

Saúde Capela do Socorro Grajaú

Segurança Capela do Socorro Em Branco

Saúde Capela do Socorro Em Branco

Assistência Social Capela do Socorro Em Branco

Saúde Capela do Socorro Em Branco



Educação Capela do Socorro Em Branco

Saúde Capela do Socorro Em Branco

Desenvolvimento Econômico e 

Trabalho

Secretaria 

Municipal da 

Fazenda

Capela do Socorro Em Branco

Transportes Capela do Socorro Grajaú

Saneamento Capela do Socorro Grajaú

Melhoria de Bairro - SMSUB Capela do Socorro Grajaú

Subprefeitura Capela do Socorro Capela do Socorro Grajaú

Gestão Capela do Socorro Em Branco



Melhoria de Bairro - SMSUB Capela do Socorro Socorro

Melhoria de Bairro - SMSUB Capela do Socorro Socorro

Subprefeitura Capela do Socorro Capela do Socorro Em Branco

Esportes e Lazer Capela do Socorro Em Branco

Habitação Capela do Socorro Em Branco

Saúde Capela do Socorro Em Branco

Subprefeitura Capela do Socorro Capela do Socorro Em Branco

Saneamento Capela do Socorro Em Branco



Cultura Capela do Socorro Em Branco

Urbanismo Capela do Socorro Em Branco

Saúde Capela do Socorro Em Branco

Transportes Capela do Socorro Em Branco

Educação Capela do Socorro Em Branco

Habitação Capela do Socorro Em Branco

Assistência Social Capela do Socorro Em Branco

Esportes e Lazer Capela do Socorro Em Branco



Saúde Capela do Socorro Em Branco

Habitação Capela do Socorro Em Branco

Saneamento Capela do Socorro Em Branco

Melhoria de Bairro - SMSUB Capela do Socorro Em Branco

Habitação Capela do Socorro Em Branco

Transportes Capela do Socorro Em Branco

Transportes Capela do Socorro Socorro

Governo Turismo Capela do Socorro Socorro



Transportes Capela do Socorro Socorro

Melhoria de Bairro - SMSUB Capela do Socorro Socorro

Habitação Capela do Socorro Em Branco

Melhoria de Bairro - SMSUB Capela do Socorro Socorro

Verde e Meio Ambiente Capela do Socorro Socorro

Transportes Capela do Socorro Em Branco

Assistência Social Capela do Socorro Socorro

Saúde Capela do Socorro Socorro



Cultura Capela do Socorro Em Branco

Verde e Meio Ambiente Capela do Socorro Em Branco

Educação Capela do Socorro Em Branco

Saúde Capela do Socorro Em Branco

Saúde Capela do Socorro Em Branco

Educação Capela do Socorro Em Branco

Habitação Capela do Socorro Socorro

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra



Transportes Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra

Melhoria de Bairro - SMSUB Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra

Saneamento Capela do Socorro Socorro

Verde e Meio Ambiente Capela do Socorro Socorro

Educação Capela do Socorro Socorro

Subprefeitura Capela do Socorro Capela do Socorro Capela do Socorro



Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Grajaú

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Grajaú

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra



Assistência Social Capela do Socorro Cidade Dutra

Educação Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra

Melhoria de Bairro - SMSUB Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Socorro



Transportes Ciclovias Capela do Socorro Socorro

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Socorro

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Socorro

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Socorro

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Socorro

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra



Verde e Meio Ambiente Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Grajaú

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Grajaú

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Grajaú



Transportes Ciclovias Capela do Socorro Grajaú

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Grajaú

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Grajaú

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Capela do Socorro

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Capela do Socorro

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Capela do Socorro

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra



Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra



Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra



Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Esportes e Lazer Capela do Socorro Cidade Dutra

Melhoria de Bairro - SMSUB Capela do Socorro Grajaú

Esportes e Lazer Capela do Socorro Grajaú



Verde e Meio Ambiente Capela do Socorro Grajaú

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra

Transportes Capela do Socorro Cidade Dutra

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra



Transportes Ciclovias Capela do Socorro Socorro

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Socorro

Melhoria de Bairro - SMSUB Capela do Socorro Cidade Dutra

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra

Transportes Ciclovias Capela do Socorro Cidade Dutra



Nome do Munícipe

Aelton Silva Coutinho

Ari Israel da Silva 

Ari Israel da Silva 

Ari Israel da Silva 

Ari Israel da Silva 



Airton Eduardo dos Santos

Airton Eduardo dos Santos

Airton Eduardo dos Santos

Paulo Alves

Paulo Alves

Maria Regina



Maria Regina

Eduardo Batista Godinho

Eduardo Batista Godinho

Alonir R.F.Lima

Alonir R.F.Lima

Valter Rufino 

Valter Rufino 



Sandra Fujinami Queiroz 

Valter Rufino 

Valter Rufino 



Gabriel Mateus

Gabriel Mateus

Gabriel Mateus

Gabriel Mateus

Gabriel Mateus



Marcio Vidal Marinho

Marcio Vidal Marinho

Margarida Jesus Reis

Margarida Jesus Reis

Margarida Jesus Reis

Margarida Jesus Reis

[PREENCHER SE HOUVER]

[PREENCHER SE HOUVER]



[PREENCHER SE HOUVER]

Josenilda Batista 

Josenilda Batista 

Josenilda Batista 

Lourivaldo  P. da Silva

Lourivaldo  P. da Silva

[PREENCHER SE HOUVER]

[PREENCHER SE HOUVER]



[PREENCHER SE HOUVER]

[PREENCHER SE HOUVER]

[PREENCHER SE HOUVER]

Emilson Atanasio

Emilson Atanasio

Maria Aparecida

[PREENCHER SE HOUVER]

Josefa



Emili  Fujinami Queiroz 

Emili  Fujinami Queiroz 

Adenor 

Adenor 

[PREENCHER SE HOUVER]

[PREENCHER SE HOUVER]

Sara

Paulo Roberto Cruz Alves



Paulo Roberto Cruz Alves

Paulo Roberto Cruz Alves

Paulo Roberto Cruz Alves

Cristiano silva

Cristiano silva

Marcia

Wanderley Ramos



Paulo sergio vieira

Luiz fernando vieira

Rubens bivis

Jane reis pereira

Selma Campos

Caroll

Luana Martins

Daniellen



Eluana

Bruna Carine

Marileia rideiro mendes

Paulo Alves

Paulo Alves

Paulo Alves

Paulo Alves

Paulo Alves



Paulo Alves

Paulo Alves

Paulo Alves

Paulo Alves

Paulo Alves

Paulo Alves

Paulo Alves

Paulo Alves



Paulo Alves

Paulo Alves

Paulo Alves

Paulo Alves

Paulo Alves

Paulo Alves

Paulo Alves

Paulo Alves



Paulo Alves

Paulo Alves

Paulo Alves

Paulo Alves

Paulo Alves

Paulo Alves

Maria Aparecida

Caio



Angelica

Pedro

Clarice

Laio

Tania

Janaina

Leidiane

Patricia



Antonio

Francisco

Gilmar

Augusto

Ricardo

Yuri

Eduardo



Ryan

Larissa

Samuel

Joao

Paulo

Rogerio

Leandro Wagner Ferreira Campos

Thamili



Rodrigo Santos

José Gonçalves da Silva

José Gonçalves da Silva

José Gonçalves da Silva

José Gonçalves da Silva

José Gonçalves da Silva

José Gonçalves da Silva

Severino



Carlos Eduardo Alves

Francisco Wellington Lima Lopes

Ronildo

Pedro Guilherme Klein Pussinelli Paiva dos Santos

J Pedrosa

Alexandre Amorim



Contribuição

Moradia para região da zona sul.

Cursos profissionalizantes para adolescentes da região.

Cursos profissionalizantes para adolescentes da região.

Regularização Fundiária

Mais ambulatório de especialidades na região

Melhoria no ensino das escolas do Grajaú

Melhoria nas quadras e promover eventos esportivos 



Melhoria na estrutura educacional.

Melhoria na área da saúde

Serviços de saúde da supervisão técnica de saúde da capela do socorro  (email: 

stscapsocorro@saude.prefeitura.sp.gov.br)

Sinalização com placas indicativas da localização das unidades básicas de saúde UBS.  (email: 

stscapsocorro@saude.prefeitura.sp.gov.br)

Necessidade de reforma das UBS: República, Icarí, Castro Alves, Cocaia,Chácara Santo Amaro, 

Chácara do Conde,Eliane,Veleiros,Três corações,CECCO Interlagos. (email: 

stscapsocorro@saude.prefeitura.sp.gov.br)

Investimento em zeladoria e acessibilidade das calçadas, bem como, manutenção das ciclovias da 

região, reestruturação da ciclovia da Avenida Atlântica, sendo totalmente reconstruída no canteiro 

central, onde também é necessária a implantação de iluminação.

Investimento em planos de cicloviários de bairro , como a continuação da ciclovias deck na 

guarapiranga, além de planos nos bairros de Veleiros, Cidade Dutra e Grajaú.

Desapropriação da área ocupada pelo antigo clube Santa Paula e formação de pólo com estrutura 

turística e um pólo formação de atletas, principalmente em esportes aquáticos. A área está 

localizada as margens da represa Guarapiranga, na região da avenida Atlântica.



Desapropriação da área ocupada pelo antigo clube Santa Paula e formação de pólo com estrutura 

turística e um pólo formação de atletas, principalmente em esportes aquáticos. A área está 

localizada as margens da represa Guarapiranga, na região da avenida Atlântica.

Solicitamos assistência social nos bairros Jardim Icaraí, São Bernardo e Jardim dos Manacás.

Moradia para região da zona sul.

Desapropriação no terreno localizado na avenida São Paulo para construção da UBS Gaivotas que 

hoje ocupa imóvel locado. (email: stscapsocorro@gmail.com)

Atualmente as equipes de agentes de combate a endemias (Zoonoses) vem sofrendo 

constantemente assaltos em diversas áreas, onde são realizadas atividades de combate a dengue. 

Criar mecanismos para proteção dos agentes.

Atualmente as equipes de agentes de combate a endemias (Zoonoses) vem sofrendo 

constantemente assaltos em diversas áreas, onde são realizadas atividades de combate a dengue. 

Criar mecanismos para proteção dos agentes.

Assistência social e  perceria com saúde, para os usuários de drogas da região.

Assistência social e  perceria com saúde, para os usuários de drogas da região.



Criação de escolas técnicas para os moradores da região, com incentivo à pesquisas cientificas em 

áreas mananciais. Criação de universidade pública na região, cursos voltados para preservação da 

flora, fauna e mananciais.

Há previsão de um novo hospital ou novas unidades de saúde para região?

Existe previsão de redução de impostos ou redução de burocracia para os empreendores e 

criadores de emprego na região?

Melhoria no Transporte público

Melhoria no saneamento

Melhoria no saneamento

Recapeamento de qualidade nos tapas buracos

Valorização dos servidores públicos



Recapeamento nas ruas que fazem parte da subprefeitura capela do socorro.

Fiscalização nos bares, som muito alto.

Melhoria nos serviços prestados para população.

Construção de quadra de esporte.

Moradia para região da zona sul.

Construir mais UBS na região da zona sul

Limpeza nos córregos 

Limpeza nos córregos 



Construir um centro cultural na Capela 

Duplicação de ponte do Jardim Primavera 

Melhoria na área da saúde

Melhoria na área do Transporte

Melhoria na área da Educação

Melhoria na área da Habitação

Melhoria no atendimento para cesta básica

Ampliar área de lazer da região



Melhoria no estoque de remédio e no atendimento.

Moradia para região da zona sul.

Saneamento básico para região.

Saneamento básico para região.

Moradia para região da zona sul.

Transportes lotados e inadequados na região 

Ônibus para  pontos turísticos de São Paulo, saindo do Jardim Castro Alves  (sábado, domingo e 

feriado)

Ônibus para  pontos turísticos de São Paulo, saindo do Jardim Castro Alves  (sábado, domingo e 

feriado)



Carregador de bilhete eletrônico nas Subprefeituras.

Carregador de bilhete eletrônico nas Subprefeituras.

Moradia para região da zona sul.

Recapeamento nas ruas Marcícilo Dias e Dr Mauro Paes de Almeida.

Disponilizar recursos financeiros para conservação e manutenção do parque da barragem.

Ônibus que faz o itinerário da avenida Rio Bonito ao SP Market

Assistência social e humanitária para os moradores de rua da região.

Construção de UBS na Vila Rubi



Criação de oficinas de artes para os  jovens da região, com objetivo de integrá-los e  conscientizar 

o espaço coletivo

Preservação de nscentes do rio

Melhoria na área da Educação

Melhoria na área da saúde

melhoria na estrutura da saúde.

Diferença salarial e carga horária entre C.E.I conveniadas e C.E.I direitos

Sabemos que na zona sul de São Paulo existe muito área de manancial porém também sabemos 

que existe área de interesse social Zeis o pq o governo junto com a prefeitura demora tanto para 

construir habitação , sendo que existe associações que foram habilitadas nos ministérios das 

cidades que podem tocar projetos habitacionais

Reestruturação da Ciclovia da Av. Atlântica integralmente para o canteiro central com pavimento 

em concreto pigmentado, desde a esquina com a Rua Olívia Guedes Penteado (conectando com a 

ciclofaixa da Av. de Pinedo) até a Av. Sen. Teotônio Vilela. Ciclovia antiga pode ser reaproveitada 

como calçadão ou pista de caminhada 

sem nenhuma intervenção; 



Dialogar com a Ilume sobre projeto de iluminação específica para os trechos de canteiro central 

das ciclovias nas avenidas Atlântica e Teotônio Vilela. Ex.: iluminação em altura mais baixa, 

semelhante à instalada na Av. Dona Belmira Marin destinada aos pedestres; 

Dialogar com a Ilume sobre projeto de iluminação específica para os trechos de canteiro central 

das ciclovias nas avenidas Atlântica e Teotônio Vilela. Ex.: iluminação em altura mais baixa, 

semelhante à instalada na Av. Dona Belmira Marin destinada aos pedestres; 

Continuidade na ciclovia turística da Guarapiranga até o Parque 9 de Julho, obtendo também uma 

solução para a ciclomobilidade;

Desassoreamento de rios e córregos 

Corte e podas de Matos nas margens dois córregos e vias públicas

Equiparação da rede de educação infantil parceira com a rede direta

Calçadas na estrada de Itaquaquecetuba na ilha do BORORÉ vai salvar vidas



Volta do programa clube escola na sua forma original aos clubes da comunidade. O direitos das 

crianças de ter esporte na periferia está sendo abortado.

A volta original do programa clube escola

Clube escola para trazer as crianças das comunidades e não ficarem na rua

Nossas crianças precisam ocupar a mente e muitas são pobres não podem paga por uma 

escolinha de futebol etc.

Volta do projeto CDC Lourenço Cabreira

Clube escola

Gostaria que voltassem com o projeto clube escola. Onde todos, tem a oportunidade de se 

desenvolver, perante a atividades com a comunidade!

clube escola



Eu acho q deveria ter mais agilidades

Clube escola

Esporte para as crianças e capoeiras

Implantação de estrutura cicloviária que conecte as ciclovias das avenidas Senador Teotônio Vilela 

e Atlântica, fomentando a praticidade de uso da bicicleta como meio de transporte ou turismo ao 

Pólo de Ecoturismo;

Reestruturação da Ciclovia da Av. Atlântica integralmente para o canteiro central com pavimento 

em concreto pigmentado, desde a esquina com a Rua Olívia Guedes Penteado (conectando com a 

ciclofaixa da Av. de Pinedo) até a Av. Sen. Teotônio Vilela. Ciclovia antiga pode ser reaproveitada 

como calçadão ou pista de caminhada sem nenhuma intervenção;

Fiscalização e projeto de traffic calming na Av. Atlântica, devido ao grande número de 

atropelamentos de ciclistas e pedestres. Com isso, faz-se necessária a implantação de lombadas, 

radares, estreitamento de via e sistemas de redução de velocidade. Também é necessário coibir a 

presença de carros estacionados nas calçadas e ciclovias, vendendo bebidas alcóolicas ou 

fornecer um espaço adequado, desde que se regularizem como food-trucks licenciados pela 

Prefeitura; 

Dialogar com a Ilume sobre projeto de iluminação específica para os trechos de canteiro central 

das ciclovias nas avenidas Atlântica e Teotônio Vilela. Ex.: iluminação em altura mais baixa, 

semelhante à instalada na Av. Dona Belmira Marin destinada aos pedestres;

Readequação da ciclofaixa de ligação Rio Pinheiros-Socorro-Atlântica, atualmente na Av. de 

Pinedo, Rua Nossa Senhora do Socorro e Rua Dr. Mauro Paes de Almeida, sendo realocada para 

Av. de Pinedo e primeira quadra da Rua Olívia Guedes Penteado, conectando com extensão da 

Ciclovia na Av. Atlântica;



Criar uma segunda opção de percurso para a Ciclofaixa Rio Pinheiros-Socorro-Atlântica, migrando 

a estrutura para o lado direito da Av. de Pinedo, seguindo diretamente por toda a via, passando 

pela Av. João de Barros até Ciclovia da Av. Atlântica;

Criação de estrutura cicloviária na Av. Guarapiranga, Ponte do Socorro e Av. Vitor Manzini, 

dialogando com as subprefeituras de M’boi Mirim e Santo Amaro, buscando atender demanda 

local, conforme contagem de ciclistas realizada no Largo do Socorro 

(https://www.ciclocidade.org.br/noticias/1025-relato-rio-contagem-largo-do-socorro-agosto-2018);

Requalificação da ciclofaixa na Av. Bertha Waitman, migrando a estrutura existente no trecho final 

da via para o trecho inicial, continuando sempre junto ao Clube Santa Paula, realizando a 

conectividade com a Ciclovia da Av. Atlântica, evitando a conversão de veículos existente da 

Atlântica para a Bertha Waitman minimizando os conflitos de tráfego atuais; 

Criação de rotas cicláveis nos bairros de Veleiros, Pq. Interlagos e Cidade Dutra, através de ciclo-

rotas em ruas tranquilas e ciclofaixas em trechos mais movimentados, buscando integrar essas 

regiões e pontos de interesse internos dos bairros até as ciclovias mais próximas, servindo 

também como trajetos alternativos por dentro desses bairros;

Dialogar com o Governo do Estado a extensão da Ciclovia Rio Pinheiros, através do Canal do Rio 

Guarapiranga, abrindo acesso até o Parque da Barragem, compartilhando a estrada nas comportas 

na barragem da EMAE, semelhante ao trecho de ciclovia da Usina de Traição na Vila Olímpia; 

Continuidade na ciclovia turística da Orla da Guarapiranga até o Parque 9 de Julho, obtendo 

também uma solução para a ciclomobilidade entre a Ciclovia da Av. Atlântica e a região do Jardim 

Represa; 

Implantação de estrutura cicloviária na Rua Frederico Renê de Jaegher conectando Rio Bonito (Av. 

Sen. Teotônio Vilela) com a Vila São José (ciclofaixa Rua Accácio Fontoura);

Melhorias na ciclofaixa da Av. do Jangadeiro como transformação do espaço em ciclovia no 

canteiro central, conexão com Ciclofaixa da Av. José Carlos Pace, através da Av. Sen. Teotônio 

Vilela. Readequação do trecho nas ruas Justino Nigri e Plínio Schmidt para o canteiro central das 

avenidas Jacinto Júlio e Feliciano Correia, bem como, continuidade por ciclofaixa no trecho inicial 

da Rua Plínio Schmidt (lado par) para conexão com bicicletário da Estação Autódromo e ciclofaixa 

da Av. Jair Ribeiro da Silva; 



Abertura do Autódromo de Interlagos nos dias ociosos como parque municipal e uso das pistas 

para ciclistas esportivos, servindo de referência equivalente à um velódromo na cidade; 

Abertura do Autódromo de Interlagos nos dias ociosos como parque municipal e uso das pistas 

para ciclistas esportivos, servindo de referência equivalente à um velódromo na cidade; 

Melhoria nas ciclofaixas da Ponte Vitorino Goulart e das avenidas Jair Ribeiro da Silva e Lourenço 

Cabreira, com a mudança de tipologia para ciclovia em canteiro central elevado;

Conexão das ciclovias nas avenidas Jair Ribeiro da Silva e Lourenço Cabreira, através de ciclovia 

segregada no canteiro central da Av. Matias Beck, bem como a continuação do percurso até o 

Sesc Interlagos, por meio do canteiro central da Av. Manoel Alves Soares, possibilitando uma 

continuidade futura com a Ponte Gaivotas-Primavera; 

Inclusão de estrutura cicloviária no projeto da Ponte Gaivotas-Primavera, conforme Lei Municipal nº 

10.907 / 1990, conectando bairros Grajaú à rede cicloviária existente, promovendo um acesso 

facilitador à região da Ilha do Bororé;

Instituição da Rota Cicloturística Márcia Prado, conforme Lei Estadual nº 16.748 / 2018 e Lei 

Municipal nº 15.094 / 2010, através de sinalização turística ao longo da Av. Dona Belmira Marin, 

conforme percurso oficial ou novo traçado cicloviário pela futura Ponte Graúna-Gaivotas até 2ª 

balsa (limite do município); 

Implantação de estrutura cicloviária na Av. Dona Belmira Marin, conforme grande demanda 

explicitada nos workshops da CET, bicicletários da região, contagens de ciclistas, ações 

comunitárias, grupos de pedais, Pesquisa Origem Destino do Metrô, etc; 

Criação de estrutura cicloviária (ciclovia e ciclofaixa) conectando o futuro Terminal Varginha e 

Ciclovia da Teotônio Vilela à bairros como Jardim Mirna, Jardim Novo Horizonte, Jardim Varginha, 

através de vias como Av. Paulo Guilguer Reimberg (até Poeirinha), Av. Antônio Carlos Benjamin, 

Rua Major Lúcio Dias Ramos e Av. Carlos Alberto Bastos Machado;



Instalação de bicicletários públicos, seguindo normas técnicas 

(http://www.cetsp.com.br/consultas/bicicleta/estacionamento-de-bicicletas.aspx) de acessibilidade, 

praticidade e segurança em bairros mais distantes (como Pq. Res. Cocaia, Ilha do Bororé, Chácara 

Sto. Amaro, etc.), sendo esses instalados junto a bases de segurança pública (PM ou GCM), 

escolas, postos de saúde, equipamentos culturais, praças e pontos finais de ônibus, possibilitando 

a intermodalidade entre bicicleta e transporte coletivo; 

Melhorias nos bicicletários existentes (terminais Grajaú e Varginha da SPTrans) com 

acessibilidade, paraciclos em “U” invertido, segurança, cobertura, gradeamento, acesso controlado, 

etc; 

Implantação de frota do transporte coletivo com acessibilidade a bicicletas nos terminais Grajaú e 

Varginha, bem como linha do Pq. Res. Cocaia (ônibus superarticulado);

Implantação de bicicletários públicos 24hs junto a iniciativas privadas em grandes centros 

comerciais da região como no Largo do Socorro e Cidade Dutra;

Fomento junto aos comerciantes, locais históricos e religiosos para receber cicloturistas que 

visitam a região, por exemplo, incentivando descontos ou atrativos exclusivos para quem chega de 

bicicleta;

Incluir a Área de Proteção aos Mananciais no Pólo de Ecoturismo de São Paulo, que abrange a 

Capela do Socorro e outras subprefeituras, com objetivo de fomentar o cicloturismo na região das 

represas de Guarapiranga e Billings.

Clube escola no CDC LOURENÇO CABREIRA

Clube escola no CDC



CDC LOURENÇO CABREIRA

CDC LOURENÇO CABREIRA

Clube escola nos CDC

Clube escola no CDC

Clube escola no CDC

Clube escola no CDC

Clube escola no CDC

Clube escola no CDC



Clube escola no CDC

Clube escola no CDC

Clube escola no CDC

Clube escola no CDC

Clube escola no CDC

Clube escola no CDC

Clube escola no CDC LOURENÇO CABREIRA

Clube escola no CDC



Clube escola no CDC

Clube escola no CDC

Clube escola no CDC

Clube escola no CDC

Clube escola no CDC

Clube escola no CDC

A troca das lâmpadas dos postes para LED, a avenida Atlântica já está com essas lâmpadas novas 

e a diferença é notável, tanto para quem dirige, quanto para os moradores da região, se pudessem 

ir instalando essas lâmpadas primeiramente nas periferias que precisam sair de madrugada para 

chegar ao centro ou chegam muito tarde em casa, a iluminação em LED é uma medida que 

ajudaria até na segurança pública, segundo estudos científicos.

Obrigado

Clube escola



Implantacao do Parque Linear do Ribeirao Cocaia

Estrutura pra bicicleta é muito importante pra Zona Sul e o orçamento das subs precisa ser 

direcionado à conexão das ciclovias como a Carlos Caldeira que precisa chegar na Ponte Laguna, 

que por sua vez precisa ir até a Ciclovia da Berrini.

Precisa também de ciclovia na Av. Guarapiranga, Ponte do Socorro e Ponte João Dias ambas pra 

chegar em Santo Amaro, local de destino de muitos ciclistas que vem da periferia.

Na Av. Atlântica, a ciclovia precisa ser totalmente RECONSTRUÍDA sendo toda no canteiro central, 

que está vazio e só temos ciclovias de qualidade no Centro. Tragam ciclovias tipo Berrini e Faria 

Lima pra Av. Atlântica!!

Também conectar a Atlântica com a Teotônio Vilela que por sua vez precisa chegar até Parelheiros 

pela Sadamu Inoue.

E por fim, MANUTENÇÃO nas demais ciclovias e ciclofaixas. É muito importante que as 

subprefeituras façam a manutenção periódica ao menos a cada 6 meses, repintando trechos e 

recolocando tachões! É o mínimo pra ter segurança!!!

Estrutura pra bicicleta é muito importante pra Zona Sul e o orçamento das subs precisa ser 

direcionado à conexão das ciclovias como a Carlos Caldeira que precisa chegar na Ponte Laguna, 

que por sua vez precisa ir até a Ciclovia da Berrini.

Precisa também de ciclovia na Av. Guarapiranga, Ponte do Socorro e Ponte João Dias ambas pra 

chegar em Santo Amaro, local de destino de muitos ciclistas que vem da periferia.

Maior número de ciclovias e o intervalo menor dos ônibus e trens



Por mais ciclovias

Ciclovia na Avenida Guarapiranga!!! E interligação com as demais ciclovias.

Repintar todas ciclovias de São Paulo.

Ciclovia

Mais Ciclovias na Avenida Teotônio Villela - do Grajaú até Cidade Dutra

Ciclovia interligada para deslocamento ao trabalho é opções de novos imóveis na regiao



Comentários Secretaria/Subprefeitura

Sem comentários da Secretaria/Subprefeitura

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Sem comentários da Secretaria/Subprefeitura

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

a SEME atualmente administra 47 Clubes Municipais de forma direta, e mais de 260 Clubes da Comunidade de forma 

indireta: são áreas para a prática de esporte e lazer com espaço cedido pela Prefeitura, mas administrada por 

entidades esportivas constituídas pela sociedade civil. Desta forma, são mais de 300 locais disponibilizados pelo 

poder público municipal para o esporte e lazer, aos quais se somam CEUS (geridos pela Secretaria de Eduação) 

praças (geridas pelas Subprefeituras) e parques municipais (geridos pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente). 

Num esforço para melhorar a qualidade de nossos espaços, a SEME tem como uma de suas metas revitalizar 33 

clubes até 2020. As revitalizações compreendem obras de requalificação dos espaços, reparos nos equipamentos, 



Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

As ciclovias são de responsabilidade da CET, planejamento, implantação e manutenção.

Sem comentários da Secretaria/Subprefeitura
A SEME vem buscando ampliar sua oferta de atividades esportivas monitoradas principalmente via parcerias com 

entidades da sociedade civil. Atualmente, são mais de 300 atividades oferecidas, tais como tai chi chuan, tênis, ioga, 

zumba, capoeira, ginástica, dentre muitas outras. Essas atividades são ofertadas nos 47 clubes municipais, 

gratuitamente, mediante confecção de carteirinha. Para participar, é preciso ir a um dos locais de sua preferência 

com documentos (RG, duas fotos 3x4 e comprovante de residência) e solicitar a carteirinha. As modalidades, listadas 

por clube e horários, podem ser encontradas no site da Secretaria: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/esportes/clube_escola/index.php?p=8001

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/esportes/clube_escola/index.php?p=8001
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/esportes/clube_escola/index.php?p=8001
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/esportes/clube_escola/index.php?p=8001
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/esportes/clube_escola/index.php?p=8001
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/esportes/clube_escola/index.php?p=8001
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/esportes/clube_escola/index.php?p=8001
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/esportes/clube_escola/index.php?p=8001


Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Sem comentários da Secretaria/Subprefeitura

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

As demandas serão analisadas a luz da viabilidade e recursos disponíveis, somadas as demandas já existentes, 

tomando-se como base dados estatísticos dos índices de criminalidade local.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.



Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Sem comentários da Secretaria/Subprefeitura

Competência da SUB

Competência da SUB

Os programas de recapeamento são de responsabilidade de SMSUB/SPUA, quanto ao tapa-buraco efetuamos 

verificações em loco rotineiramente visando encontrar falhas na execução do serviço programado. Quando 

encontradas as falhas solicitamos a correção pela contratada.

A Administração vem adotando políticas de remuneração através da instituição de Planos de Cargos, Carreiras e 

Salários, com a remuneração por subsídio e progressões/promoções. Para as demais carreiras, cujo regime de 

remuneração é diferente, está revendo Gratificações e Prêmios de Desempenho/Produtividade, visando 

possibilitar o crescimento na carreira com o respectivo efeito pecuniário.



A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), visa melhorar a 

infraestrutura das vias públicas, realizando recapeamento, com recuperação de meio fio e sarjetas. Consta na 

Proposta da Lei Orçamentária de 2020 (PLOA 2020), a execução de tal serviço através do projeto 1137 - 

Pavimentação e Recapeamento de Vias - Programa de Metas 3.a.

A Fiscalização em questão não envolve recursos orçamentários diretos, e as demandas estão sendo tratadas por 

SMSUB/SGUOS/PSIU.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

a SEME atualmente administra 47 Clubes Municipais de forma direta, e mais de 260 Clubes da Comunidade de forma 

indireta: são áreas para a prática de esporte e lazer com espaço cedido pela Prefeitura, mas administrada por 

entidades esportivas constituídas pela sociedade civil. Desta forma, são mais de 300 locais disponibilizados pelo 

poder público municipal para o esporte e lazer, aos quais se somam CEUS (geridos pela Secretaria de Eduação) 

praças (geridas pelas Subprefeituras) e parques municipais (geridos pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente). 

Num esforço para melhorar a qualidade de nossos espaços, a SEME tem como uma de suas metas revitalizar 33 

clubes até 2020. As revitalizações compreendem obras de requalificação dos espaços, reparos nos equipamentos, 

Sem comentários da Secretaria/Subprefeitura

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Atualmete temos 05 equipes de limpeza manual de córregos e estamos efetuando trabalhos preventivos para chuvas 

de verão.

Atualmete temos 05 equipes de limpeza manual de córregos e estamos efetuando trabalhos preventivos para chuvas 

de verão.



Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Sem comentários da Secretaria/Subprefeitura

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Sem comentários da Secretaria/Subprefeitura

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

a SEME atualmente administra 47 Clubes Municipais de forma direta, e mais de 260 Clubes da Comunidade de forma 

indireta: são áreas para a prática de esporte e lazer com espaço cedido pela Prefeitura, mas administrada por 

entidades esportivas constituídas pela sociedade civil. Desta forma, são mais de 300 locais disponibilizados pelo 

poder público municipal para o esporte e o lazer, aos quais se somam os CEUs (geridos pela Secretaria de Educação) 

praças (geridas pelas Subprefeituras), centros e casas de cultura (geridos pela Secretaria de Cultura) e parques 

municipais (geridos pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente). Além disso, a SEME administra também o Programa 

Ruas de Lazer - por meio do qual a comunidade, de comum acordo, pode utilizar ruas residenciais de seu entorno 



Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Sem comentários da Secretaria/Subprefeitura

Competência da SUB

Competência da SUB

Sem comentários da Secretaria/Subprefeitura

Sem comentários da Secretaria/Subprefeitura

Sem comentários da Secretaria/Subprefeitura

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.



Sem comentários da Secretaria/Subprefeitura

Competência da SUB

Sem comentários da Secretaria/Subprefeitura

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), visa melhorar a 

infraestrutura das vias públicas, realizando recapeamento, com recuperação de meio fio e sarjetas. Consta na 

Proposta da Lei Orçamentária de 2020 (PLOA 2020), a execução de tal serviço através do projeto 1137 - 

Pavimentação e Recapeamento de Vias - Programa de Metas 3.a.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Sem comentários da Secretaria/Subprefeitura

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.



Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

As ciclovias são de responsabilidade da CET, planejamento, implantação e manutenção.



As ciclovias são de responsabilidade da CET, planejamento, implantação e manutenção.

Competência de ILUME

As ciclovias são de responsabilidade da CET, planejamento, implantação e manutenção.

Atualmete temos 05 equipes de limpeza manual de córregos e estamos efetuando trabalhos preventivos para chuvas 

de verão.

Atualmete temos 05 equipes de limpeza manual de córregos e estamos efetuando trabalhos preventivos para chuvas 

de verão.

Esta coordenadoria procura sempre prestar o melhor serviço possivel a população.

A implantação de passeios na ilha do bororé necessita de modificação na estrutura da via implantada, estamos 

fazendo estudos e temos proposta de contratação de projeto para esta adequação.



O Programa Clube Escola, que visa ofertar atividades físicas e esportivas monitoradas nos 47 Clubes Municipais 

administrados diretamente pela SEME, foi reformulado desde sua criação para abranger todas as faixas etárias. As 

crianças e adolescentes em idade escolar continuam a serem atendidas pelo programa, que oferece mais de 300 

tipos de atividades. Para isto, é necessário ir a um dos locais de sua preferência com documentos da 

criança/adolescente (RG, duas fotos 3x4 e comprovante de residência) para a confecção de carteirinha e inscrição 
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