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Este relatório está disponível no site da Vila Mariana e será debatido em audiência pública em 

abril de 2023, como estratégia de abertura do diálogo entre o poder público e a população. 

Acesse o calendário de reuniões.

● Subprefeito(a): Luís Felipe Miyabara

● E-mail da Subprefeitura: vilamariana@smsub.prefeitura.sp.gov.br

● Telefone da Subprefeitura: (11) 3397-4100
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O Diálogo Aberto é um projeto da Prefeitura de São Paulo desenvolvido pela 

Coordenadoria de Governo Aberto (CGA) com apoio da Secretaria Municipal de 

Subprefeituras (SMSUB). O Diálogo Aberto acontece desde 2017 e tem por objetivo 

aproximar a Prefeitura da população.

Por meio de reuniões semestrais abertas ao público realizadas nas 32 

subprefeituras e/ou consultas públicas realizadas na Plataforma Participe+, o 

projeto visa apresentar aos munícipes relatórios sobre as ações desenvolvidas no 

território das Subprefeituras no período, sendo assim uma estratégia de prestação 

de contas. Neste relatório, você encontrará informações sobre essas atividades.
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● As Subprefeituras mantêm a representação do poder público municipal na área

geográfica sob sua jurisdição, realiza ações de zeladoria urbana, como a

recuperação de ruas e avenidas, limpeza de córregos e outros sistemas de

drenagem e conserva as áreas públicas ajardinadas (praças e canteiros); e

também fiscalizam o cumprimento das posturas municipais, notadamente em

relação ao uso e à ocupação do solo.

● Neste relatório, você encontrará informações sobre essas atividades. Todas as 

informações prestadas são de responsabilidade da Subprefeitura, exceto os 

números de zeladoria, fornecidos diretamente pela Secretaria Municipal das 

Subprefeituras e os números das eleições dos conselhos participativos, fornecidos 

diretamente pela Secretaria Municipal da Casa Civil.
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1. ZELADORIA E OBRAS

O serviço é iniciado com o recorte da área no entorno do 

buraco, depois é realizada a fresagem do pavimento, ou seja 

a remoção do asfalto desgastado, em seguida o recorte é 

preenchido com asfalto novo, de forma nivelada ao 

pavimento existente. 

Utilizamos o Controle Tecnológico, uma ferramenta  que 

confere a qualidade dos reparos já realizados.

O tempo médio de atendimento do serviço de tapa buraco 

é uma das metas do atual Programa de Metas 2021-2024, 

meta 35, tendo como objetivo assegurar que o serviço seja 

realizado em até 10 dias, hoje o serviço é realizado em até 7 

dias. 

Legenda: Exemplo de Serviço de Tapa Buraco.
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1.1 Tapa Buraco

Em 2022, de janeiro a dezembro, foram realizados os seguintes atendimentos:

Tipo de Atendimento Quantidade

Quantidade de buracos tapados 4.639

Área total (m²) de buracos tapados 44.638,86

Quantidade de massa utilizada 
(toneladas)

8.222,39



Os serviços que podem ser 

executados após a avaliação são os 

seguintes: Poda; remoção; ampliação 

de canteiro; transplante; remoção de 

vegetação parasita, entre outros. Pode 

acontecer por necessidades técnicas 

e de segurança. 

Legenda: Exemplo de Serviço de Manejo de árvores .
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1.2 Avaliação de árvores
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Sobre o indicador na próxima tabela ‘’Quantidade de árvore plantadas’’:

O plantio de árvores realizado pelas subprefeituras é o plantio compensatório, ou seja, a cada 

árvore removida no território da subprefeitura uma outra deve ser plantada. Essas duas 

ações não ocorrem ao mesmo tempo, tendo em vista que o agrônomo precisa encontrar um 

novo lugar adequado para realizar o plantio e solicitar as mudas nos viveiros que são de 

responsabilidade da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA). O plantio de 

árvores em áreas públicas, como calçadas, exige um tipo de árvore adequada. Desta forma, 

tendo essas variáveis, o número de plantio pode ser menor do que o de remoção.

Vale ressaltar que a responsabilidade de coordenação e fiscalização dos serviços é da 

subprefeitura.
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1.2 Avaliação de árvores

Em 2022, de janeiro a dezembro, foram realizados os seguintes atendimentos:

Tipo de Atendimento Quantidade

Quantidade de árvores plantadas 894

Quantidade de árvores podadas 4.553

Quantidade de árvores removidas 681

Número de equipes contratadas para 
avaliação de árvores

5



Os serviços de drenagem reduzem os impactos causados 

pelas chuvas, diminuindo as áreas inundáveis e a recorrência 

de alagamentos e assim diminuindo os prejuízos causados à 

população pelas enchentes. São eles: Limpeza de córregos, 

microdrenagem (galerias) e piscinões. 

Atualmente a cidade possui aproximadamente 50 estruturas 

de contenção que podem ser classificados entre piscinões e 

polders, construídos em locais estratégicos da cidade, como 

nas pontes da Marginal Tietê e a locais próximos a rios e 

córregos, como no curso do rio Aricanduva e do córrego 

Pirajussara.
Legenda: Exemplo de Serviço de Drenagem
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Sobre o indicador ‘’Extensão de córregos limpos (m)’’:

As equipes de limpeza de córregos não realizam serviços apenas nos córregos abertos, mas também em 

ramais, galerias e bocas de lobo de forma manual. Tendo em vista a atual geografia do território da cidade, 

nem todas as regiões possuem córregos abertos, então utilizam essas equipes para a limpeza do sistema de 

drenagem (ramais, galerias e bocas de lobo), como é o caso de Pinheiros e Sé, em que o indicador é mais baixo 

comparado com as demais subprefeituras. Vale ressaltar também que um mesmo córrego pode ser limpo 

diversas vezes no ano, desta forma não se deve analisar esse indicador como a extensão de córregos existentes 

nessas regiões.

Sobre o indicador "Área de margem dos córregos":

Esse subserviço se trata do corte de mato/grama das margens dos córregos. E assim como na extensão de 

córregos, o corte de mato das margens pode ser executado várias vezes ao ano no mesmo córrego.
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Sobre o indicador "Número de detritos retirados dos córregos, em toneladas":

Por não ser um indicador obrigatório, algumas subprefeituras estão zeradas. Importante 

ressaltar que não quer dizer que não foram retirados distritos mas que apenas não foram 

preenchidos no sistema. A diferença entre elas é por conta do tipo de serviço realizado. Existe a 

limpeza manual de córregos e a limpeza mecanizada, e por conta do maquinário e da natureza 

desta segunda limpeza, consegue retirar muito mais detritos do que a limpeza manual, pois 

realizam o desassoreamento de alguns córregos que necessitam dessa ação. Nem todas as 

subprefeituras possuem a limpeza mecanizada, pois a contratam de acordo com a 

necessidade do local.
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1.3 Drenagem

Em 2022, de janeiro a dezembro, foram realizados os seguintes atendimentos:

Limpeza de córregos (serviços): Quantidade

Extensão dos córregos limpos (m) 47.425

Área de margem dos córregos (m²) 134.423

Número de detritos retirados dos 
córregos, em toneladas

24,29

Número de equipes contratadas para 
limpeza de córregos

1



O trabalho de limpeza da rede de 

microdrenagem é importante para a 

adequada coleta e condução de águas 

pluviais, evitando alagamentos e 

entupimentos em vias públicas, 

proporcionando assim, maior segurança 

a pedestres e motoristas nas ruas e 

avenidas. Legenda: Exemplo de Serviço de Microdrenagem.
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Sobre os indicadores ‘’Quantidade de bocas de lobo limpas’’, ‘’Número de poços de 

visitas limpos’’, ‘’Extensão de galerias limpas (m)’’, ‘’Extensão de ramais limpos (m)’’:

A limpeza das bocas de lobo, poços de visita, ramais e galerias através do equipamento de 

hidrojato é realizado de acordo com o nível de obstrução daquele sistema de drenagem, 

desta forma os dados entre as subprefeituras são heterogêneos.

Sobre o indicador "Quantidade de detritos retirados":

Por não ser um indicador obrigatório algumas subprefeituras estão zeradas.
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1.4 Microdrenagem

Em 2022, de janeiro a dezembro, foram realizados os seguintes atendimentos:

Microdrenagem mecanizada: Quantidade

Quantidade de bocas de lobo limpas 6.774

Número de poços de visitas limpos 1.155

Extensão de galerias limpas (m) 7.172

Quantidade de detritos retirados (m³) 39,89

Extensão de ramais limpos (m) 26.481

Número de equipes contratadas para 
microdrenagem

1



1.5 Logradouros e galeria

Os serviços de logradouros consistem na 

conservação e manutenção de calçadas, 

guias, sarjetas e sarjetões e os serviços de 

galerias consistem na conservação e 

manutenção de dispositivos de drenagem, 

como sarjetas, bocas de lobo, poços de 

visita e seus ramais.

Legenda: Exemplo de Serviço de Manutenção de Logradouros
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1.5 Logradouros e galeria

Em 2022, de janeiro a dezembro, foram realizados os seguintes atendimentos:

Serviços Quantidade

Quantidade de galerias reformadas (m) 230,5

Número de galerias inspecionadas 606

Extensão de sarjetas e vias feitas (m) 2984

Quantidade de bocas de lobo reformadas 547

Número de poços de visitas reformadas 93

Número de equipes contratadas para 
logradouros e galerias 

5



1.6 Jardins de Chuva

Os Jardins de Chuva são Soluções baseadas na Natureza 

(SbN) eficazes na contenção de alagamentos e 

inundações, mas também possuem outros grandes 

benefícios: Retêm poluentes, produtos químicos e 

partículas de sujeira antes da água voltar para o solo, 

controlam os sedimentos do escoamento da água da 

chuva e também evitam a reprodução de mosquitos por 

drenar a água em até 48 horas. 

A iniciativa foi reconhecida com o Certificado de Mérito 

internacional pela AIPH World Green City Awards 2022.
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Legenda: Exemplo de Jardim de Chuva.



1.7 Quadras esportivas

Em comemoração da Copa do Mundo, quadras 

poliesportivas foram revitalizadas com pinturas 

estilizadas em homenagem aos países que 

participam nesta edição. As bandeiras dos países 

estão representadas nas quadras das 32 

Subprefeituras da cidade.
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Legenda: Mapa com a localização das quadras.
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1.8 Outros serviços

Em 2022, de janeiro a dezembro, foram realizados ainda: 

Revitalização da Praça Santa Rita de Cássia - A praça 

recebeu um playground cercado com dois portões. 

Dentro há um brinquedão, dois balanços e duas 

gangorras. O parquinho é envolto por um jardim com 

caminhos em concreto e equipamentos para exercício. 

O local também conta com um extenso Parcão 

parcialmente coberto pela sombra das árvores. Na 

porção da praça que fica em frente à Igreja Santa Rita 

de Cássia, foi instalada uma fonte cujo design foi feito 

em conjunto com os párocos. A inspiração foi a flor rosa, 

símbolo da Santa. 
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1.8 Outros serviços

A fonte é coberta por mosaicos feitos pelo projeto Solidariedade com Arte, o qual ensina a técnica para 

pessoas em situação de rua. Após a reforma, o local que era subtilizado ganhou vida e passou a ser 

frequentado diariamente por famílias e donos de cachorros.

Revitalização da Viela da Rua Araguari - A viela, a qual nem aparece no mapa, liga a Rua Pintassilgo com a 

Rua Araguari e continua no quarteirão em frente até chegar na Avenida Hélio Pellegrino. O local servia 

apenas para para passagem, no entanto, com a reforma ganhou um grande Parcão na primeira porção e 

equipamentos de academia ao ar livre na segunda porção. Ambos quarteirões tiveram os caminhos de 

concreto refeitos, receberam trabalhos de jardinagem e bancos. Houve um evento de inauguração com o 

apoio da Associação Viva Moema.

Revitalização da Praça Benjamin Reginato - Os caminhos da praça passaram por recape, o parquinho 

ganhou um muro para a segurança dos pequenos, equipamentos de academia ao ar livre foram instalados 

e um novo brinquedão foi instalado com piso emborrachado ao seu redor. 
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1.8 Outros serviços

Próximo ao brinquedão também foram instaladas gangorras. Os brinquedos novos contam com a 

sobra de uma grande árvore e um banco circular ao redor do espaço para pais e responsáveis 

observarem as crianças.

Instalação de playground na Av. Jurandir - A calçada na Av. Jurandir na altura do número xx foi 

alargada e recebeu um pequeno parquinho com casinha, gangorra e balanço. Todos os 

brinquedos em madeira. O local é cercado para a segurança das crianças. O local recebeu a 

intervenção não só para servir de lazer para as crianças da comunidade próxima, como também 

para evitar o descarte irregular de lixo. O qual era um problema recorrente.

Reforma da calçada em frente à UBS Santa Cruz - O trecho da calçada que liga o equipamento de 

saúde à Av. Dr. Ricardo Jaffet foi completamente recuperado. Onde antes havia buracos e 

instabilidade para o pedestre, hoje está com concreto nivelado e “liso”.



Diálogo Aberto 1. ZELADORIA E OBRAS

1.8 Outros serviços

O local foi priorizado por ser muito utilizado por pessoas idosas ou com alguma fragilidade na 

saúde. Instalação de playground e meia quadra de basquete no Cingapura da Av. Ricardo Jafet.

Na A. Abrão de Morais, 1446, tem uma Cingapura. O condomínio já contava com uma quadra 

poliesportiva e churrasqueira, mas tinha um gramado vazio. Na obra, esse gramado se tornou um 

parquinho com brinquedão, gangorra e balanço. Foi instalado o piso emborrachado para 

amortecer possíveis quedas das crianças. Uma parte menor do espaço foi transformada em uma 

meia quadra de basquete com uma sexta.

Revitalização do Largo Mestre de Aviz. Próximo ao Hospital do Servidor, o Largo Mestre de Aviz 

recebeu uma mini pista de Cooper concretada e brinquedos. São eles gira-gira, gangorra e um 

balanço adaptado para cadeira de rodas.
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1.8 Outros serviços

Revitalização Praça David Nasser - A praça passou por duas obras distintas. Na primeira foi feita 

uma mini pista de cooper de concreto e um muro separando a praça da avenida próxima. Na 

segunda, a qual foi concluída no início de 2023, a calçada ao redor da praça foi recapeada, recebeu 

sinalização podotátil, rampas de acesso e um novo cachorródromo.

Jardins de chuva:

- Rotatória na Av. Bosque da Saúde;

- Dois canteiros na esquina da Av. Bosque da Saúde com a Rua Caramuru;

- Um canteiro no cruzamento da Rua João Lourenço de Almeida com a Rua Domingos Leme;

- Um canteiro no cruzamento da Rua João Lourenço de Almeida com Rua Brás Cardoso;

- Um canteiro no cruzamento da Rua Bueno Brandão com a Rua Antônio Afonso.
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1.8 Outros serviços

Também foram iniciadas as seguintes obras de revitalização com previsão de conclusão no início 

de 2023:

- Praça Professora Astrogilda de Abreu Sevilha;

- Praça Kant;

- Praça Guté;

- Praça Júlio César Vanini;

- Praça Monteiro dos Santos;

- Requalificação de trecho sem saída da Av. Maria José Whitaker com a construção de quadra 

poliesportiva e instalação de playground.



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

A Secretaria Municipal de Cultura é responsável 

por planejar e implantar as políticas de apoio e 

incentivo à cultura, mas a Subprefeitura pode 

apoiar o desenvolvimento dessas ações no 

seu território, por meio do apoio a produção 

cultural local nas diversas linguagens: música, 

teatro, dança, leitura, artes plásticas, cinema, 

entre outros.

2.1 Ações de cultura
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Legenda: Exemplo de atividade cultural para 

crianças.



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

Em 2022 a Subprefeitura de Vila Mariana apoiou diversas feiras culturais e gastronômicas, entre elas os 

eventos rotineiros da empresa Fair & Sale na Praça Cidade de Milão, os quais promoviam a venda de 

produtos artesanais de pequenos produtores aos finais de semana. 

Outra feira recorrente é a  Feira de Artesanato de Moema, na Praça Nossa Senhora Aparecida. Nela eram 

expostos trabalhos mais artesanais, como panos de prato decorados e patchwork. A Subprefeitura 

também auxiliou na eleição da nova Comissão Administradora dos feirantes, organizando juntamente 

com a Associação Viva Moema e o Buffet Villa Glam, um coquetel no qual os votos foram depositados nas 

urnas e contados no mesmo evento com a presença de testemunhas. A instituição colaborou 

principalmente com o planejamento e sua experiência na organização de eleições de conselhos 

municipais.

2.1 Ações de cultura
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3. 2. Ações de cultura, esportes e lazer e habitação

Também auxiliamos em eventos de grande porte, nos quais se destacam o Smorgasburg e o Arena 

Ibirapuera. O primeiro foi a primeira edição brasileira de festival internacionalmente reconhecido de 

gastronomia criativa. Aconteceu entre os dias 22 e 23 de Julho, Próximo ao Obelisco do Ibirapuera. Já o 

outro evento era um festival para acompanhar os jogos da Copa do Mundo com grandes atrações 

musicais após as partidas. Este ocorria dentro do Parque Ibirapuera nos finais de semana e dias de jogos 

brasileiros ou final e semifinal de campeonato. Em ambos os casos, nossa equipe contribuiu com a 

fiscalização de vendas de produtos irregulares e limpeza ao redor dos locais do evento. Disponibilizando 

também todos os dias uma dupla de assessores in loco para auxiliar tanto os organizadores como as 

equipes de limpeza e apreensão no que fosse preciso.

Auxiliamos também eventos de menor porte com instruções sobre documentação e apoio de nossos 

assessores. Entre eles destacam-se a Festa Junina no Instituto Biológico e o Big Food Festival na Praça 

Rosa Alves da Silva.

2.1 Ações de cultura
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2.2 Ações de esportes e lazer

A Supervisão de Esportes e Lazer é 

responsável por planejar, sugerir e implantar 

as políticas de apoio e incentivo à prática 

esportiva no território, mas a Subprefeitura 

pode apoiar o desenvolvimento dessas ações 

no seu território.

Legenda: Exemplo de ação que incentiva práticas 

esportivas 
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2.2 Ações de esportes e lazer
A Subprefeitura Vila Mariana faz a interlocução entre Secretaria de Esportes e Lazer e as Ruas de Lazer 

de sua Região. Sendo elas o trecho entre a Rua Salvador de Edra e a Alameda dos Tacaúnas da 

Avenida Maria José Whitaker; Rua Mário Cardim entre as ruas Rio Grande e Napoleão de Barros; Rua 

Francisco Aquarone; e Alameda dos Araés.

Os locais são fechados para carros todos os domingos e feriados para que as crianças possam brincar 

na rua a vontade. Além de atividades rotineiras como futebol e pega-pega, os moradores responsáveis 

pelos projetos, o Supervisor de Esporte e Lazer e convidados desenvolvem outras ações com os jovens. 

Sendo algumas, leitura e contação de histórias, gincanas de artes e massinhas e teatro amador.

O recadastramento dos endereços é feito anualmente através da Supervisão de Esportes e Lazer da 

Subprefeitura em questão. Ano passado o recadastramento foi efetuado aproximadamente na 

metade do ano.
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2.2 Ações de esportes e lazer

Com as mesmas equipes foi realizado o Dia do Brincar, no dia 21 de maio. Neste domingo as ruas de 

lazer na Av. Maria José Whitaker e Rua Mário Cardim receberam atividades diferenciadas, como 

oficina de criação de brinquedos com materiais recicláveis, jogo de peteca e a história do esporte e 

aulas de baralho.

A Subprefeitura também auxiliou na organização e realização da Festa de Dia das Crianças da 

Comunidade Mauro, realizada também na Av. Maria José Whitaker.

Também foi dado apoio a edição de 2022 dos Jogos da Cidade de São Paulo, fazendo a divulgação e 

assessoria para equipes e interlocução com os Clubes da Comunidade do território.

Mensalmente houveram cerca de duas corridas de ruas no circuito Ibirapuera. Nas quais a equipe 

contribuiu com a liberação do Uso de Solo para o evento, organização, realização, limpeza e 

fiscalização de vendedores ambulantes.



A Secretaria Municipal da Habitação (SEHAB) é 

responsável por  gerir e executar a Política 

Municipal da Habitação Social, promover a 

regularização Urbanística e Fundiária de 

Assentamentos Precários, Loteamentos e 

Parcelamentos Irregulares, mas a Subprefeitura 

pode apoiar o desenvolvimento dessas ações no 

seu território.

2.3 Ações de habitação

3. 2. Ações de cultura, esportes e lazer e habitaçãoDiálogo Aberto

Legenda: exemplo de ação da SEHAB - Novas moradias do

Heliopolis
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2.3 Ações de habitação

A Supervisão de Habitação tem como função cuidar de assuntos relacionados a 

moradia e interlocução com a Secretaria de Habitação. Além da Eleição para o 

Conselho Municipal de Habitação a atendimento instrutivo para isenção de IPTU por 

enchentes para diversos munícipes, a Supervisão não contou com demais ações.



A atuação da Defesa civil tem o objetivo de reduzir 

os riscos de desastres. Também compreendendo 

ações de prevenção, mitigação, preparação, 

resposta e recuperação. Sempre que o cidadão 

sentir-se inseguro em relação a desastres naturais, 

enchentes, alagamentos, desmoronamentos, 

escorregamentos de terras, vazamentos de 

produtos químicos e combustíveis, ou exposto a 

situações de risco que exijam a atuação de 

profissionais, podem solicitar os serviços da defesa 

civil.

3. AÇÕES DA DEFESA CIVILDiálogo Aberto

Legenda: Exemplo de ação de defesa civil



No ano de 2022 foram contabilizadas 706 ocorrências. Sendo as ocorrências mais 

frequentes de natureza de queda de árvores ou de galhos, justamente por se tratar de 

um local bastante arborizado.

3. AÇÕES DA DEFESA CIVILDiálogo Aberto



Diálogo Aberto 4.  ORÇAMENTO 

Tipo de Gasto Previsto em 2022 Executado em 2022 Comentários

Pavimentação e 
recapeamento de 
Vias

Não apresentado Não apresentado Valores disponíveis com a 
Secretaria de Subprefeituras

Intervenção, 
Urbanização e 
Melhoria de 
Bairros - Plano de 
Obras das 
Subprefeituras

R$12.543.421,80 R$12.518.628,68 O valor executado é menor que o 
empenhado visto que parte das 
obras iniciadas em 2023 seriam 
terminadas no início do ano 
seguinte.

O orçamento é um plano financeiro estratégico que compreende a previsão de receitas e despesas 

futuras para a administração. 
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Tipo de Gasto Previsto em 2022 Executado em 2022 Comentários

Obras e Serviços 
nas áreas de Riscos 
Geológicos -
Preventivas

Não apresentado Não apresentado Valores disponíveis com a 
Secretaria de Subprefeituras

Obras de Combate 
a enchentes e 
Alagamentos

Não apresentado Não apresentado Valores disponíveis com a 
Secretaria de Subprefeituras



Diálogo Aberto 5.  PARTICIPAÇÃO SOCIAL

5.1   Conselho Participativo Municipal (CPM)

O Conselho Participativo Municipal tem caráter eminentemente 

público e é um mecanismo autônomo da sociedade civil, reconhecido 

pelo Poder Público Municipal como instância de representação da 

população de cada região da cidade para exercer o controle social.

Em 2022, foram realizadas eleições dos 32 Conselhos Participativos 

Municipais. Na Vila Mariana, foram eleitos 16 conselheiros, sendo 13 

mulheres e 1 imigrante. No dia da eleição, tivemos 214 eleitores 

participantes em todo o processo.



Diálogo Aberto 5.  PARTICIPAÇÃO SOCIAL

5.2   Outros conselhos e órgãos colegiados

Em 2022, também foram realizadas eleições do 

Conselho Municipal de Habitação, que contou com 

1.128 eleitores nesta Subprefeitura.

Legenda: Exemplo de Conselho em Funcionamento.
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5.2   Outros conselhos e órgãos colegiados

A região contou ainda com a articulação de outros conselhos e órgãos colegiados, onde 

realizaram também a eleição para o Conselho Municipal Participativo de Vila Mariana. Também 

realizaram reuniões mensais com os CPM e com o CADES Vila Mariana. Desenvolvendo as 

seguintes atividades: Nas eleições os funcionários da subprefeitura desenvolveram as funções 

de mesários, triagem e presidência. Além disso, tiraram a zerésima e fizeram a contagem de 

votos em papel, bem como a divulgação prévia das eleições junto a associações de bairro. Nas 

reuniões mensais com o Conselho Participativo e o CADES Vila Mariana é feita a intermediação 

com as esferas públicas e o auxílio com plataforma no caso de reuniões virtuais ou híbridas.



6.  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. Em 2022, as principais 

ações fiscalizatórias desenvolvidas foram: 

Legenda: Exemplo de fiscalização 

Diálogo Aberto



6.  FISCALIZAÇÃO

Os cinco serviços de Fiscalização mais solicitados foram respectivamente, remoção de 

veículo/carcaça abandonado na via pública (625), Fiscalização de obra e reforma em imóvel 

particular (556), Fiscalização de funcionamento de comércio, serviço e indústria (59), denúncia 

de falta de limpeza em imóveis particulares (54) e avaliação de obstáculo em calçada 

relacionado à acessibilidade (50). Também neste ano foram programadas grandes ações de 

fiscalização de ambulantes e vendas de produtos irregulares nas proximidades de eventos, 

parques e saídas de metrôs..
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Diálogo Aberto 7.  OUTRAS ATIVIDADES

A Subprefeitura também auxiliou no planejamento, divulgação e realização do Fórum da Pessoa com 

Deficiência Vila Mariana 2022. O evento Idealizado pela munícipe Márcia Nórcia reuniu representantes da 

Defensoria Pública, Conselho Municipal de Educação, Instituto Amankay, FEUSP, AHIMSA e Museu da Inclusão, 

além das autoridades Secretária Municipal de Pessoas com Deficiência, Sra. Silvia Grecco, e o Subprefeito de 

Vila Mariana, Sr. Luís Felipe Miyabara.

Os convidados foram divididos em dois painéis temáticos e responderam perguntas de convidados variados 

como representantes de associações voltadas ao público PCD e pessoas engajadas em pautas de 

acessibilidade por motivos variados.

O Subprefeito tratou em sua fala de rotas acessíveis feitas na região para garantir o translado seguro entre 

instituições de tratamento e estações de metrô para pessoas com deficiência. O projeto inclui rampas, piso 

podotátil e botoeiras sonoras. No momento uma destas rotas na Rua Borges Lagoa já tinha sido concluída.

O evento contou com total acessibilidade comunicacional (audiodescrição, interprete de libras e guia 

interprete) e transmissão ao vivo feita pelo Museu da Inclusão.
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Também foi prestado apoio à Revisão do Plano Diretor SP. As equipes auxiliaram na divulgação de etapas, 

coleta de propostas, atendimento de dúvidas para munícipes e associações bem como auxiliando em uma 

oficina presencial realizada no dia 06 de agosto no Teatro Popular João Caetano.

A Subprefeitura Vila Mariana participou também das reuniões e Audiência Pública para Requalificação da Rua 

Leôncio de Carvalho. A pauta era a construção de uma faixa de de calçada entre o SESC Paulista e o Itaú 

Cultural. O órgão contribuiu no planejamento e divulgação na audiência e com a participação do Subprefeito, 

da pessoa a frente de obras de melhoria de bairro, Sra. Débora Grecco, e assessoria de comunicação.

Finalmente, quando os termômetros batiam 13°C ou menos, uma equipe de funcionários variados da 

Subprefeitura Vila Mariana saía a partir das 18h em pontos com pessoas em situação de rua para sugerir a ida a 

abrigos. Caso a ajuda fosse negada, cobertores eram oferecidos. Em 2022 foram cerca de 6 pontos visitados a 

cada noite.
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O objetivo deste relatório é aproximar a população de sua 

Subprefeitura. Em caso de dúvidas, entre em contato com a sua 

Subprefeitura.


