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1. SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR 

 

1.1. Dados gerais 

 

A Subprefeitura Cidade Ademar abrange os distritos de Cidade Ademar e Pedreira, totalizando 

410.998 habitantes, segundo dados do Censo 2010. Em Cidade Ademar, com área de 12 km², vivem 

266.681 habitantes e, em Pedreira, com área de 18,70 km², são 144.317 habitantes. 

A região conta com um parque municipal, o Parque Sete Campos, seis AMAs (Assistência 

Médica Ambulatorial) / UBS’s (Unidades Básicas de Saúde), um AMA Especialidades, dois 

Centros de Atenção Psicossocial (Caps), um Centro de Especialidades Odontológicas, um Centro 

Especializado em Reabilitação (CER), um Hospital Dia da Rede Hora Certa, 16 UBS’s, uma 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e uma Unidade de Referencia à Saúde do Idoso. 

A região conta com seis Clubes da Comunidade (CDCs): Cidade Ademar, Niterói, Doroteia, 

Missionária, Jardim Miriam e Mar Paulista/ Represa Nova. 

A região conta com dois Ecopontos, locais de entrega voluntária de pequenos volumes de 

entulho (até 1 m³), grandes objetos (móveis, poda de árvores etc.) e resíduos recicláveis. Nos 

Ecopontos, o munícipe poderá dispor o material gratuitamente em caçambas distintas para cada tipo 

de resíduo. A intenção da Prefeitura de São Paulo é aumentar o número de unidades. Todos os 

Ecopontos funcionam de segunda a sábado, das 6h às 22h, e aos domingos e feriados, das 6h às 18h. 

Na região, temos os ecopontos Alvarenga, localizado na Estrada do Alvarenga, 2.475, e Cupecê, 

localizado na Rua Anália Maria de Jesus, 131. 

Cidade Ademar é cortada por sete grandes corredores: Av. Cupecê, Av. Washington Luís, Av. 

Yervant Kissajikian, Av. Nossa Senhora do Sabará, Av. Nações Unidas trecho, cruzamento Av. 

Interlagos até cruzamento com Av. Washington Luís, Estrada do Alvarenga e Av. Alda que faz 

divisa com o município de Diadema. 

 

1.2. Responsabilidades de cada setor 

 

Praça de Atendimento 

 

Atendimento das demandas do munícipe. 

 

Assessoria de Comunicação 

 

Responsável pelas estratégias de comunicação interna e externa da Subprefeitura. 

Divulgação das ações no formato digital e impresso, com acompanhamento de demandas que 

chegam pelos canais de comunicação. Setor responsável pela produção e distribuição de convites e 
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comunicados oficiais, zelando sempre pela correta utilização da identidade visual da prefeitura, de 

acordo com da Secretaria Especial de Comunicação. 

Atualização do site oficial da Subprefeitura, produção de matérias, registro fotográfico, além 

das redes sociais: Facebook e Instagram, recepção das demandas e acompanhamento, 

esclarecimento de dúvidas e indicação dos canais oficiais para registro de demanda. 

Assessoria de imprensa, atendimento à imprensa, mailing list, aviso de pautas, 

relacionamento com a mídia local. Responsável também pelo atendimento das demandas do e-SIC, 

juntamente com a chefia de Gabinete e a Assessoria Jurídica. 

É a unidade responsável pela elaboração deste relatório. 

 

Assessoria Jurídica 

 

A Assessoria Jurídica presta no âmbito da Subprefeitura Cidade Ademar, assistência e 

consultoria jurídica, de acordo com as diretrizes fixadas pela Procuradoria Geral do Município. 

Providencia o atendimento de requisições judiciais e prepara as informações a serem 

prestadas em ações judiciais para defesa judicial do Município, Ministério Público e Tribunal de 

Contas. 

Elabora contratos, aditamentos, acordos, convênios e ajustes firmados pela Subprefeitura. 

Mantém o controle gerencial dos contratos, acordos, ajustes e convênios, acompanhando e 

orientando a atuação dos representantes incumbidos de fiscalizar o cumprimento das obrigações 

assumidas. 

Assegura, para o conjunto da Subprefeitura, o controle e execução das atividades e serviços 

de Assessoria Jurídica, além de acompanhar a execução de ações judiciais de desocupação através 

de desfazimentos.  

Desempenha outras atribuições afins. 

 

Coordenadoria de Administração e Finanças 

 

Supervisão de Finanças (SF) faz a previsão e análise da execução orçamentária, análise dos 

contratos vigentes, cálculos e elaboração de planilhas de controle; emissão de Notas de Reserva e 

Notas de Empenho autorizadas pelo Titular da Unidade Orçamentária. 

Informações diversas às secretarias municipais da Fazenda e de Subprefeituras. Cálculo de  

auxílio-refeição e vencimentos dos Conselheiros Tutelares para solicitação de liberação de cota e 

respectiva emissão de NE e liquidação referente ao mês. Levantamento de pagamentos efetuados e 

eventuais créditos em relação à Sociedade Era Técnica, solicitado pela Procuradoria do Município 

para defesa de ação de cobrança judicial. 
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Renegociação dos Contratos, alimentação da Intranet, do SAFOR e do Sistema de 

Acompanhamento de Contratos e demais atividades corriqueiras. 

Supervisão de Administração e Suprimentos (SAS) serviços de rotina, entre outros: 

fiscalização dos contratos, abertura de processos para compras, cotação de preços, verificação de 

estoque e necessidades, e abertura do Sistema SUPRI, de requisições e controle de estoque 

(almoxarifado). 

Supervisão de Gestão de Pessoas (SUGESP): serviços de rotina como posse de servidor, 

processamento da folha de pagamento e finalização dos inúmeros processos de indenização de 

férias, processamento de concessões adicionais de quinquênio, abono de permanência, averbação de 

tempo extramunicipal, recadastramento dos servidores ativos e inativos, análise de avaliação 

de desempenho de todos os servidores para os quais se aplica, verificação de processamento de 

gratificação de atividade e progressão e promoção, cadastramento e verificação de cursos 

efetuados e disponíveis de interesse dos servidores. 

 

Coordenadoria de Governo Local 

 

Auxilia e subsidia o Subprefeito nas questões relativas ao desenvolvimento local, articula, a 

partir de demandas locais, a implementação de políticas públicas nas Secretarias Municipais, 

elabora, em conjunto com as Secretarias Municipais e respectivas Coordenadorias, indicadores e 

instrumentos de controle de dados referentes às ações propostas em suas diferentes etapas. 

É a coordenadoria responsável por acompanhar os resultados e as metas estabelecidas pelas 

secretarias municipais e pela própria Subprefeitura. Responde, organiza e acompanha as demandas 

dos demais órgãos da Prefeitura e de suas unidades. 

Acompanha e fornece informações aos órgãos colegiados e fóruns e, por fim, organiza e 

disponibiliza as informações referentes à participação popular. 

 

Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 

 

Esta coordenadoria é subordinada diretamente ao subprefeito e à chefia de gabinete, possui a 

função de planejamento urbano, habitacional e dos transportes, controle e fiscalização do uso do 

solo, conservação e preservação do meio ambiente e atividades afins. 

As principais atribuições do setor são: planejar, coordenar e analisar os projetos e processos 

de uso e ocupação do solo, no que diz respeito a áreas particulares, fechamento de vias e uso do 

espaço público. 

Emitir orientações para a instalação de atividades econômicas, sociais e institucionais, 

equipamentos e outros empreendimentos que interfiram na estrutura e paisagem urbana bem como 
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licenciá-las. Fiscalizar obras e atividades de particulares, bancas de jornal, comida de rua, comércio 

ambulante, publicidade, feiras livres, podas ou cortes de árvores e demais posturas municipais. 

Fazer intimações para o cumprimento de alguma obrigação, aplicar multa por infração a legislação 

municipal, emitir laudos e interdições para os locais que apresentam algum tipo de risco.  

Emitir certidões, alvarás, autos, entre outros documentos, atribuir números ou revisar a 

numeração dos imóveis; para aprovação de projetos, reforma, demolição, desdobro, auto de licença 

de funcionamento, alvarás de funcionamento, fiscalização, multas, Cadan, empreenda fácil, Tô-

Legal, entre outros serviços, o munícipe poderá obter esclarecimentos e tirar dúvidas no plantão dos 

técnicos, às  terças e quintas-feiras, das 9h30 às 12h. 

 

Coordenadoria de Projetos e Obras 

 

Elabora, coordena, orienta e articula projetos e obras, gere e fiscaliza os contratos, elabora 

elementos técnicos para subsidiar os procedimentos licitatórios de contratação de obras, 

manutenção das vias públicas, da rede de drenagem, da limpeza urbana, da conservação áreas 

verdes, limpeza de bueiros e bocas de lobo e limpeza de córregos. 

Vistoria técnica serviços de poda/remoção exemplares arbóreos, rebaixamento de guias, 

elaboração, execução e gerenciamento de projetos e obras novas e gerenciamento e expedição de 

Alvará de Manutenção e Certificado de Conclusão de Obras em vias públicas. 
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Organograma 
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2. COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Orçamento 2019: 

 

 Inicial: 48.064.516,00 

 Disponível: 33.555.386,30 

 Executado (até junho): 23.282.451,89 

 Valor destinado à zeladoria: R$ 17.071.311,90 (50% do orçamento) 
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3. COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS (CPO) 

 

 

 
Serviço de 

manutenção 

Produção  

Tapa-buraco JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 

Número de buracos 
tapados 

296 267 444 762 715 304 2.818 

Área de buracos 
tapados (m²) 

3.733,5
4 

3.442,95 4.770,94 8.742,49 7.089,18 3.715,35 31.494,45 

Quantidade massa 

utilizada (tonelada) 
449,23 413,59 570,81 307,26 848,57 445,2 3.034,66 

 
Conservação de 

logradouros 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 

Extensão de guias e 

sarjetas (m) 
155 98 44 52 43 90 472 

Extensão de sarjetão (m) 39 15 25 31 72 30 212 

Área de passeio (m²) 35 197 16 39 44 45 376 

 
Poda de árvores JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 

Quantidade de árvores 

podadas 
43 40 54 45 98 75 355 

Quantidade de árvores 
removidas 

54 50 68 54 63 39 328 

Quantidade de árvores 
transplantadas 

0 0 0 0 0 0 0 

Quantidade de árvores 

plantadas 
54 50 68 54 0 5 231 

 
Áreas ajardinadas JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 

Área de limpeza (corte 

de mato/ grama) (m²) 
422.780 306.050 303.900 319.900 329.450 197.400 1.879.480 

 
Microdrenagem 

Mecanizada 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 

Quantidade de BL 

limpas mecanicamente 
213 275 152 - 327 306 1.121 

Quantidade de PV 
limpos mecanicamente 

73 83 47 - 72 90 318 

Extensão de ramais 

limpos mecanicamente 

(m) 

771 1.341 776 - 1.534 1.146 4.792 

Extensão de galerias 

limpas mecanicamente 
(m) 

813 1.383 609 - 909 1.359 4.464 

 
Desassoreamento de 

Piscinão 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 

Volume de detritos 

retirados (toneladas) 
625,74 465,64 755,15 919,01 396,12 - 3.161,66 

Quantidade de equipes 3 3 3 3 3 3  
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Manutenção de 

bombas do piscinão 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

Quantidade de horas 16 16 24 24 48 - 

 

 
Cata-bagulho JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 

Toneladas 18 26 22 20,5 15,1 15,8 102,3 
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3.1. Combate ao descarte irregular 

 

De janeiro a junho deste ano, a Subprefeitura Cidade Ademar recolheu cerca de 4.000 

toneladas de resíduos descartados incorretamente. Foram identificados 42 pontos de descarte 

irregular em nossa região e estamos trabalhando para eliminá-los. 

No primeiro semestre deste ano, foram realizadas algumas revitalizações: Rua Brasil, de 

onde eram retiradas 2 toneladas de lixo a cada limpeza; Av. Joaquim Lourenço de Tolêdo Bueno, de 

onde eram retiradas de 7 a 10 toneladas a cada limpeza, Rua Selma Kurtz (em andamento), limpeza 

no local apenas mecanizada,  de onde eram retiradas 14 toneladas  a cada serviço; Av. Augusto de 

Castro e Estrada da Água Santa, 7 a 10 toneladas a cada limpeza. 

 

Rua Brasil: 

 

 

Av. Joaquim Lourenço de Tolêdo Bueno: 

 

 

Rua Selma Kurtz: 
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 Av. Augusto de Castro 

 

 

Estrada da Água Santa 
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3.2. Ação concentrada de zeladoria nos grandes corredores 

 

As ações concentradas de zeladoria são realizadas semanalmente em diversos pontos da capital, 

sempre aos sábados, das 7h às 13h. 

 

9/2 – Avenidas Vereador João de Luca e Cupecê 

 

 13 buracos tapados; 

 Reforma de 3 metros de sarjeta e 3 metros de passeio;  

 Recuperação de uma boca de leão.; 

 Limpeza mecânica de 13 bocas de lobo; 

 47 metros lineares de galerias; 

 120 m² de grama cortadas. 
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20/4 – Avenidas Vereador João de Luca e Av. Cupecê, e Rua das Flechas 

 

 38 buracos tapados, totalizando uma área de 288,65m² e 34,64 toneladas de massa utilizada; 

 4m de guias e sarjetas e 3m² de área de passeio; 

 5.000m² de grama cortadas;  

 Remoção de 3 árvores; 

 Limpeza de boca de lobo e poços de visita limpos mecanicamente: 18 limpezas; 

 Ramais e galerias limpos mecanicamente: 100m no total.  

 

  

 

 

 

25/5 – Av. Yervant Kissajikian, Travessa Bauru, Rua Giuseppe Boschi, Rua Estevão de 

Albuquerque, Praça Tito Pacheco e Av. Bras de Abreu 

 

 26 buracos tapados, totalizando uma área de 220,57m²; 

 Reforma de 6m de guias e sarjetas e 6m² de área de passeio; 

 Conservação de 7.000m² de áreas ajardinadas; 

 Remoção de 1 árvore e poda de 4; 

 Limpeza de boca de lobo e poços de visita limpos mecanicamente: 12; 

 Ramais e galerias limpos mecanicamente: 99m.  
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8/6 – Av. Cupecê 

 

 14 buracos tapados; totalizando uma área de164,99m²; 

 Troca de 4 tampas de boca de lobo; 

 Reforma de 2m de sarjetas, 4m de passeio e 4m de guia retas; 

 27 árvores podadas; 

 Limpeza mecânica de 25 bocas de lobo, 3 poços de visita,  67m de ramais e 42m de galerias. 

 

 

 

 

15/6 – Av. Vereador João de Luca 

 

 Hidrojato: 25 bocas de lobo, 67m de ramal, 3 poços de visita e 42m de galeria; 

 5.000m de conservação de áreas ajardinadas; 

 17 árvores podadas. 
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4. COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

(CPDU) 

 

1. Controle de atendimento balcão 

CPDU – todas as 

unidades 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 

 294 371 481 398 491 494 2.529 

 

2. Análise de movimentação de PA físicos [SIMPROC/ SISACOE] 

Tipo de atendimento 

[todas as unidades 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 

TT Mov de PA 

recebidos 

543 574 511 378 294 130 3.474 

TT Mov de PA 

encaminhados 

565 659 258 452 391 182 1.818 

Estoque 6.442 6.243 251 5.965 5.783 5.725 1.668 

TT Movimentações mês 1.108 1.233 423 830 685 312 1.996 

 

3. Análise de Movimentação Processos Eletrônicos SEI 

Tipo de movimentação JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

 

TOTAL 

Tramitação 446 543 511 448 950 576 3.474 

Andamento fechado 240 322 258 170 602 226 1.818 

Andamento aberto 210 231 251 278 348 350 1.668 

Documentos gerados 260 443 423 116 554 200 1.996 

 

4. Autos de infração [multas] 

Multas  JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 

TT mês 70 55 65 25 25 26 266 

 

5. Unidade de autos de infração [UNAI] – certidões e recursos (SEI/SIMPROC) 

Certidões JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 

Deferidas 0 0 1 0 0 0 1 

Indeferidas 0 0 0 0 0 0 0 

Recursos cadastrados 

(situação) 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN  

Defesa 8 14 15 5 7 6 55 

Recurso extemporâneo 5 0 2 1 2 0 10 

Reconsid. Defesa 2 0 2 0 0 0 4 

Recurso 1 0 2 1 3 0 7 

Recurso prefeito 1 0 2 0 1 0 2 

 

6. Supervisão de fiscalização 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 

Solicitações 
211 265 223 252 26 182 1.159 

Demandas 222 254 261 290 20 178 1.225 

Fiscalizações 223 272 259 185 19 220 1.178 
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4.1. Fiscalização de comércio irregular no Jardim Miriam (31/3) 

 

A ação envolveu dois agentes vistores, 9 operacionais, Guarda Civil Metropolitana e 

Ambiental, Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e Polícia Militar; 

 

A equipe de fiscalização apreendeu 40 volumes. 

 

 

 

  
 

 

 

4.2. Fiscalização de bares 

 

A Subprefeitura Cidade Ademar realizou na madrugada sábado, 8 de junho, ação para 

fiscalização de bares e o cumprimento da Lei 16.402/2016, regulamentada pelo decreto nº 

57.443/16, que determina, dentre outros assuntos, que os estabelecimentos que comercializem 

bebidas alcoólicas e que funcionem com portas, janelas ou quaisquer vãos abertos ou ainda que 

utilizem terraços, varandas ou espaços assemelhados, bem como, aqueles cujo funcionamento cause 

prejuízo aos sossego público, não funcionem entre 1h e 5h. 

 

Foram vistoriados 16 locais, sendo que 9 deles já estavam fechados no horário estabelecido, 

1 estava funcionando com portas e janelas fechadas, e outros seis foram autuados. No ato da 

fiscalização, os seis últimos receberam determinação dos agentes vistores para encerrarem suas 

atividades e assim o fizeram, com o acompanhamento da equipe. 
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4.3. Operação Integrada de Defesa das Águas 

 

A Operação Defesa das Águas é promovida em conjunto entre Prefeitura e Governo do 

Estado, e tem o objetivo de proteger e recuperar áreas de interesse público, ambiental e de 

mananciais. Em Cidade Ademar/ Pedreira, a operação é realizada semanalmente, toda segunda-

feira. 

O planejamento é feito pelo comitê gestor, com a participação de Secretarias de Estado, da 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Empresa Metropolitana de 

Águas e Energia S.A. (Emae), e Municipais de Segurança Urbana, do Verde e Meio Ambiente e da 

Habitação, além da Subprefeitura, por meio da Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento 

Urbano. 

Neste ano, a Operação Integrada de Defesa das Águas realizou 34 autos de interdição, 30 

autos de intimação, 13 desfazimentos de construções irregulares, 9 desfazimentos de loteamentos 

clandestinos, 5 desfazimentos em área de proteção permanente, 13 demarcações de loteamentos 

clandestinos, 30 multas em obras em área de mananciais, 12 fiscalizações por movimentação de 

terra irregular, 1 bloqueio de caminhão de entulho, 4 apreensões de materiais. Além disso, há a 

fiscalização do agente vistor do setor quanto às obras e loteamentos irregulares. 
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4.4. Operação Cidade Limpa 

 

Equipes de fiscalização da Subprefeitura Cidade Ademar realizaram na manhã da do dia14 

de junho operação de combate à propaganda irregular na região.  Durante a ação, foram recolhidas 

mais de 200 faixas, placas, banners, entre outros materiais de propaganda irregular por toda a 

extensão da Av. Yervant Kissajikian. 

No dia 17 de junho, a fiscalização da Subprefeitura Cidade Ademar fez nova operação para 

combater a propaganda irregular. Desta vez, as equipes estiveram na Estrada do Alvarenga e 

retiraram mais de 100 faixas, placas, banners, entre outros materiais de propaganda irregular. 

As operações objetivam cumprir a Lei nº 14.223, acrescida do decreto regulamentador nº 

47.950, conhecida como Lei Cidade Limpa, que visa, dentre outros fatores, eliminar a poluição 

visual e facilitar a visualização das características das ruas e avenidas de nossa cidade, deixando-a 

mais agradável e bonita. 
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4.5. Morro dos Macacos 

 

A desocupação desta área, denominada Morro dos Macacos, setor R4, conforme decisão 

judicial de ação civil pública, requerida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, processo 

número 0010337-50.2004.8.26.0053, e foi concluída no mês de junho. 

Pensando no bem-estar de todos os moradores, diversas reuniões foram realizadas para não 

ocorrer nenhum tipo de enfrentamento durante a ação de desocupação da área e proteger as famílias 

e seus bens. Cerca de 400 moradias irregulares do risco R4 foram retiradas. 
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5. COORDENADORIA DE GOVERNO LOCAL 

 

Supervisão de Cultura 

Geraldo Varote 

 

Supervisão de Esportes e Lazer 

Paulo Sérgio Vieira 

 

Supervisão de Habitação 

Ailton dos Santos Silva 

 

5.1. Carnaval 2019 

 

Organização do Carnaval 2019: Bloco Vá Tomar na Cupecê – desde 2015, o bloco percorre 

um trecho da Av. Cupecê, reunindo um público família, composto principalmente por moradores da 

região. O desfile é precedido pelo Bloco Kids Vá Tomar na Cupecê, voltado para o público infantil.  

Cerca de 6 mil pessoas participaram desta edição. 

Aí Se Me Perdeu: estreia do bloco neste ano, também com o perfil de público familiar e de 

moradores locais. 

 

     

 



23 

 

5.2. Festa em comemoração ao Dia do Trabalhador – 1º de Maio 

 

 Evento foi realizado na Rua Oldegard Olsen Sapucaia, no Jardim Miriam, e contou com a 

participação de cerca de 1.500 pessoas. 

 

   
 

 

 

 

 

5.3. Se Liga no Miriam (15/6) 

 

Realizado pela Supervisão de Assistência Social de Cidade Ademar, da Secretaria Municipal 

de Assistência e Desenvolvimento Social, com o apoio da Subprefeitura Cidade Ademar, das 

secretarias municipais de Saúde e Educação, Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). 

O evento aconteceu das 10h às 16h, com atividades diversas, entre elas: orientações de 

saúde, vacinação, oficinas de prevenção à violência, atividades estéticas para mulheres, atividades 

artesanais e ginástica para idosos, oficinas diversas, exposição de trabalhos das crianças do 

território, apresentações culturais, inscrição no cadastro único e brincadeiras diversas. 

Local: Praça Bacharel Fernando Braga Pereira da Rocha (Praça do Jardim Miriam, 

localizada na altura do número 5.526 da Av. Cupecê, no Jardim Miriam. 
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5.4. Aniversário de Cidade Ademar 

 

Em um final de semana ensolarado, o distrito de Cidade Ademar completou 73 anos com 

muitas comemorações. 

No sábado, 29 de junho, mais de 640 crianças participaram de jogos pré-mirim, mirim e 

infantil nos CDC’s Missionária, Niterói, Represa Nova, Dorotéia e Cidade Ademar. Foi uma manhã 

divertida e voltada para a família, tendo em vista que as crianças foram acompanhadas de seus pais. 

No domingo, foi a vez da música e da dança agitarem a Praça Lígia Maria Salgado de 

Nóbrega, na altura do número 3.300 da Av. Cupecê. Passaram pelo local um projeto Afromix, 

Mariana Miguel, Giovanna Marquez, Gabrielle Flauzino, Maria Fernanda e Isa Mariah, fanfarra do 

Grupo dos Desbravadores, Bateria Projeto Zumkele, Do Morro Pro Asfalto, Dj Sergio Ranulfho 

Mesclado, Alan Tavares, Banda Abstruso, Grupo Só Querer, Arroxo Bom, Terreirão de Rene 

Sobral e Grupo Samba da Torre. 
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5.5. Jogos da Cidade 

 

Neste ano, o campeonato chega à 17ª edição e será dividido entre torneio e festival. Nos 

torneios, participam as seguintes modalidades: futebol de campo, futsal, basquetebol, handebol e 

voleibol. A primeira fase será regional e a segunda, municipal. 

 Já os festivais serão disputados nas modalidades bocha, gueitebol, xadrez, capoeira, vôlei de 

praia e tênis de campo. 

O campeonato começou em 2003 e, desde então, reúne milhares de competidores todos os 

anos. De acordo com o último levantamento, já participaram cerca de 30 mil atletas e 1.700 equipes. 

Em Cidade Ademar, participam as modalidades futebol de campo masculino, futsal 

feminino, futsal masculino, handebol feminino e voleibol feminino. 

 

          

 

5.6. Ruas de Lazer 

 

O programa Ruas de Lazer é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 

(SEME) iniciada na década de 70 e que oferece à população a oportunidade de organização, 

execução e desfrute de atividades de lazer e recreação nas ruas da cidade, transformando-as em 

ambientes de convivência e estimulando a apropriação dos espaços públicos a partir da iniciativa 

dos munícipes. Atualmente é gerido pelo Departamento de Gestão de Políticas e Programas de 

Esporte e Lazer (DGPE). 

Em Cidade Ademar, temos as ruas: Rua Virgílio Gonçalves Leite, Rua Jesus Borges 

Gouveia, Rua Juberis e Rua Adolfo Adam. 
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6. ÔNIBUS LILÁS 

 

O Ônibus Lilás, iniciativa da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania, 

permaneceu na Subprefeitura Cidade Ademar de 2 até 15 de maio.  A unidade móvel atende 

gratuitamente mulheres vítimas de qualquer violência e conta com equipe composta por assistente 

social, psicóloga e advogada. Além de acolhimento e orientação, o ônibus conta com programação 

que inclui rodas de conversa, oficinas e palestras. 

No mês de julho, o ônibus estará novamente na região e passará pelas praças do Acuri, Praça 

Bacharel Fernando Braga Pereira da Rocha (Praça do Jardim Miriam) e estacionamento do Parque 

Sete Campos. 

Durante o atendimento, caso seja necessário, a mulher é encaminhada para algum dos 

parceiros da Rede de Proteção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que inclui a Delegacia 

da Mulher, Centros de Referência, Ministério Público e Defensoria. 

Lembrando que qualquer mulher pode entrar em contato com a Central de Atendimento à 

Mulher, por meio do telefone 180.  
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7. SUBPREFEITURA RECEBEU SELO DE ACESSIBILIDADE DIGITAL (JUNHO) 

 

O Selo de Acessibilidade Digital, lançado em maio de 2018, além dos sites públicos 

municipais, já certificou várias empresas e entidades que comprovaram acessibilidade em seus sites.  

O objetivo do Selo é promover, em todo o país, o conhecimento e a consciência sobre a 

importância de observamos as boas práticas da acessibilidade na web, assim como reconhecer as 

organizações que já têm sites e portais acessíveis. A avaliação segue os critérios estabelecidos no 

Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), do Governo Federal, e as diretrizes de 

verificação previstas na Portaria nº 08/SMPED-GAB/2018, que regula o Selo de Acessibilidade 

Digital.  
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8. SUBPREFEITURA ABERTA 

 

Objetivo é aproximar poder público e cidadãos, ouvindo demandas e buscando soluções para 

os problemas da nossa região. Munícipes e líderes comunitários podem levar suas solicitações 

diretamente ao subprefeito. 

O Subprefeitura Aberta funciona todas as quartas-feiras, das 9h às 18h, com o agendamento 

prévio pelo telefone 5670-7001. Caso não consiga agendar antecipadamente, o atendimento está 

sujeito à fila de espera. 

Lembrando que as solicitações de serviços devem ser registradas pela central 156: número 

de telefone 156, site https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos, aplicativo gratuito SP 156, 

ou pessoalmente, na Av. Yervant Kissajikian, 416. 
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9. PRAÇA DE ATENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total 

Autuação Externa 38 76 67 47 104 51 383 

Cartão SUS - - - - - - - 

CCM 116 130 79 92 115 56 588 

Certidão 110 148 81 107 96 62 604 

DAMSP Eletrônica 101 142 71 112 89 59 574 

Dívida Ativa 329 432 285 285 281 219 1.831 

IPTU 510 737 458 456 441 296 2.898 

Outros Serviços 105 145 87 86 100 30 553 

PPI 319 357 279 252 271 151 1.629 

Rebaix. de Guias - - - - - - - 

SAIP 1 - 2 - - - 3 

Senha Web 307 401 372 313 332 219 1.944 

SIGRC - - 33 123 260 - 416 

TID - 8 6 - - - - 

TOTAL 1.956 2.576 1.820 1.873 2.089 1.201 11.515 
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10. CONSELHOS 

10.1. Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) 

 

Os Consegs reúnem pessoas do mesmo bairro para debater, planejar e acompanhar a solução 

dos problemas relacionados à segurança, desenvolver campanhas educativas e contribuir para a 

cooperação entre as lideranças locais. 

As reuniões ordinárias são mensais e, em Cidade Ademar/ Pedreira, são três conselhos que se 

reúnem às segundas-feiras: Conseg Joaniza, Conseg Cidade Ademar e Conseg Jardim Miriam. 

A Subprefeitura Cidade Ademar sempre tem pelo menos um representante em cada reunião, que 

recebe as demandas, apresenta as principais ações no mês e as devolutivas das reclamações. 

 

10.2. Conselho Participativo Municipal 

 

Criado por meio do Decreto nº 54.645 de 29 de novembro de 2013, o Conselho Participativo 

Municipal é formado exclusivamente por representantes da sociedade civil eleitos pelos moradores 

de cada distrito da cidade de São Paulo. 

Sua função é exercer o controle social, assegurando a participação da sociedade, no 

planejamento e fiscalização das ações e gastos públicos nas regiões, como também sugerindo ações 

e políticas públicas nos territórios. 

Em Cidade Ademar/ Pedreira, a reunião acontece no último sábado do mês na sede da 

Subprefeitura. 

 

10.3. Conselhos Regionais de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura 

de Paz (CADES) 

 

Regulamentado pelo decreto nº 52.153/2011, o CADES foi instituído de acordo com o artigo 

22 da lei nº. 11.426, de outubro de 1993, e disciplinado pela Lei 14.887, de janeiro de 2009. 

Trata-se de um órgão consultivo e deliberativo sobre as questões referentes à preservação, 

conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente. 

Em Cidade Ademar, as reuniões acontecem uma vez por mês na sede da Subprefeitura, 

sempre com a participação de pelo menos um representante da Subprefeitura Cidade Ademar. 
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10.4. Conselho Tutelar 

O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos 

da criança e do adolescente estabelecidos na Lei Federal 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). 

Entre as principais atribuições, estão atender denúncias feitas pelas crianças, adolescentes, 

famílias, comunidades e cidadãos; escutar, orientar, aconselhar, encaminhar e acompanhar os casos; 

aplicar as medidas protetivas pertinentes a cada caso a crianças, adolescentes e suas respectivas 

famílias; fazer requisições de serviços públicos necessários à efetivação do atendimento adequado 

de cada caso; fiscalizar entidades governamentais e não-governamentais; comunicar ao Ministério 

Público, poder judiciário, defensoria pública e autoridade policial os casos que exijam a intervenção 

desses órgãos. 

Em nossa região, temos dois conselhos: Cidade Ademar e Pedreira. De Cidade Ademar, está 

localizado na Av. Yervant Kissajikian, 416, Vila Constância/ CEP 04657-000, telefone 5564-6626. 

Em Pedreira, está localizado na Rua Antônio Teixeira Pinto, 09, Balneário Mar Paulista/ CEP 

04464-080, telefone 5565-7669. 


