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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.

Diálogo Aberto

1.1 Tapa Buraco



Diálogo Aberto 1. ZELADORIA E OBRAS

1.1 Tapa Buraco

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

Tipo de Atendimento Quantidade

Quantidade de buracos tapados 3.709

Área total (m²) de buracos tapados 57.917,86

Quantidade de massa utilizada 
(toneladas)

8.813,28



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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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 21

Quantidade de árvores podadas 3.900

Quantidade de árvores removidas 248

Número de equipes contratadas para 
avaliação de árvores

3



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) 56.335,01

Área de margem dos córregos (m²) 497.167

Número de detritos retirados dos 
córregos, em toneladas

6.268,43

Número de equipes contratadas para 
limpeza de córregos

3



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 413

Número de poços de visitas limpos 47

Extensão de galerias limpas (m) 1.757,70

Quantidade de detritos retirados (m³) 0,1

Extensão de ramais limpos (m) 1.226,95

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) 249

Número de galerias inspecionadas 157

Extensão de sarjetas e vias feitas (m) 9149

Quantidade de bocas de lobo reformadas 1.175

Número de poços de visitas reformadas 72

Número de equipes contratadas para 
logradouros e galerias 

3



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 na Subprefeitura de 

Jaçanã/Tremembé são realizados diversos 

serviços de zeladoria e obras prezando sempre 

a qualidade de vida da população deste 

município, essa administração tem como 

prioridade o bem estar social e com isso 

garantir a população em geral o apoio 

institucional, e quanto ao direito de ir e vir.
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1.8 Outros serviços

Dentre os serviços de zeladoria são realizados serviços de limpeza de córrego, sendo eles de forma manual e 

mecanizada, limpeza de vias públicas por meio de varrição, recolhimento de lixo e entulho, manutenção de 

áreas ajardinadas, limpeza de bueiro de forma manual e mecanizada, reformas de galerias, guias e sarjetas, 

entre outros.

Dentre os serviços de obras podemos citar: Reformas de praças, quadras, revitalização de vias públicas, 

pavimentação, escadas de pedestres, escadas hidráulicas, drenagem, canalização de córrego, obras 

institucionais e outros.

Pode-se destacar que os serviços de poda preventiva resultaram em menores quedas de árvores, sendo um 

sucesso nessa subprefeitura, além disso mantemos periodicamente a limpeza de córregos e bueiros devido 

à alta demanda, e claro fazemos tudo isso mantendo também todas nossas outras atividades da 

programação em funcionamento para garantir a agilidade em suprir as demandas.



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

Diante da retomada das atividades presenciais no ano de 2022, a Subprefeitura Jaçanã-

Tremembé apoiou diversas ações culturais, as quais podemos destacar:

Junho: Festa Junina do Jaçanã - Praça Comendador Alberto de Souza

Setembro: Aniversário de 151 anos do bairro Jaçanã - Praça Comendador Alberto de Souza

Outubro: Festival dos Pequeninos (Dia das Crianças) - Jardim Joana d'Arc

Novembro: Festival Gastronômico - Praça Comendador Alberto de Souza

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

Diante da retomada das atividades presenciais no ano de 2022, a Subprefeitura Jaçanã-Tremembé 

apoiou diversas ações esportivas, as quais podemos destacar:

Agosto: Festival de Futsal Cingapura Parque Edu Chaves;

Setembro: Festival Esportivo - Aniversário do Jaçanã;

Outubro: Festa de Dia das Crianças - Jaçanã Skate Park (Avenida Paulo Lincoln do Valle Pontin)

A Subprefeitura Jaçanã-Tremembé idealizou o projeto "Nossa Rua na Copa", realizado no durante a 

Copa do Mundo que premiou as três ruas mais enfeitadas para o evento mundial. Também, em 

parceria com a SEME - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, realizou a Virada Esportiva em 05 de 

dezembro de 2022 e a edição dos Jogos da Cidade, entre 05 de agosto e 16 de outubro de 2022.



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



Diálogo Aberto 2. Ações de cultura, esportes e lazer e habitação

2.3 Ações de habitação

Foram realizadas ações de desfazimento, vistorias em áreas de risco, recadastramento 

de famílias, eleição do Conselho Municipal de Habitação, bem como ações em 

conjunto com a Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB e Companhia 

Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB-SP.



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 Total de Ocorrências Atendidas: 341 ocorrências. 

Sendo as ocorrências mais frequentes de natureza queda de árvores (97), em seguida 

foram risco de deslizamento (62), risco iminente de queda de árvore (48), rachadura em 

edificação (48) e queda de galho (31). Tais ocorrências são verificadas em especial no 

distrito do Tremembé, durante período de chuvas, em virtude da localização e aspectos 

geográficos da região.

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

R$ 4.000.000,00 R$ 4.000.000,00 Os valores foram transferidos pela SMSUB.

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

R$ 5.751.000,00 R$ 125.093.351,00 O aumento no orçamento executado para intervenção, 
urbanização e melhoria de bairros no decorrer de 2022 
deu-se em virtude da aprovação de pedidos de 
movimentação orçamentária junto à Secretaria da 
Fazenda e Secretaria da Casa Civil, por meio de decreto 
de suplementação orçamentária. 
Deste modo, o recurso foi aplicado na região da 
Subprefeitura Jaçanã-Tremembé resultando em 
melhorias à população, diante da execução de obras e 
serviços como reformas de praças, quadras, revitalização 
de vias públicas, pavimentação, escadas de pedestres, 
escadas hidráulicas, drenagem, canalização de córrego, 
entre outras.

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

R$ 3.964.129,20 R$ 2.908.148,46 O valor de R$ 954.095,00 foi 
utilizado para pagamento de 
DEA (Obra emergencial de 
Contenção de Talude – Rua 
Santa Catarina) e o restante 
transferido pela SMSUB para 
obras emergenciais de 
recomposição de Talude

Obras de Combate 
a enchentes e 
Alagamentos

- - Competência de 
SIURB/SMSUB



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 Jaçanã-Tremembé, foram eleitos 12 conselheiros, sendo 

7 mulheres e 0 imigrantes. No dia da eleição, tivemos 515 eleitores 

participantes em todo o processo.
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5.2   Outros conselhos e órgãos colegiados

Em 2022, também foram realizadas eleições do 

Conselho Municipal de Habitação, que contou com 

1133 eleitores nesta Subprefeitura.

A região contou ainda com a articulação de outros 

conselhos e órgãos colegiados, Conselho Participativo 

Municipal (CPM), Conselho Regional de Meio 

Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de 

Paz (CADES) e Conselho Tutelar (CT). 
Legenda: Exemplo de Conselho em Funcionamento.
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5.2   Outros conselhos e órgãos colegiados

O Conselho Participativo Municipal tem caráter eminentemente público e é um organismo 

autônomo da Sociedade Civil, reconhecido pelo Poder Público Municipal como instância de 

representação da população de cada região da cidade de São Paulo para exercer o direito dos 

cidadãos ao Controle Social, por meio da fiscalização de ações e gastos públicos, bem como da 

apresentação de demandas, necessidades e prioridades na área de sua abrangência.

CADES-JT: O Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz 

das Subprefeituras é um órgão de natureza participativa e consultiva que têm o importante papel de 

propor e colaborar com a formulação de políticas públicas relacionadas à proteção ambiental, à 

implantação de programas que fomentem a cultura de paz e à implementação da Agenda 21 Local, 

sempre promovendo e incentivando a participação social.
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5.2   Outros conselhos e órgãos colegiados

CONSELHOS TUTELARES - JAÇANÃ E TREMEMBÉ

O Conselho Tutelar é um órgão público municipal de responsabilidade da Secretaria Municipal 

de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), por meio da Coordenação de Políticas para 

Crianças e Adolescentes (CPCA).

O órgão representa a sociedade na missão de proteger e defender crianças e adolescentes 

que tiveram direitos violados ou que estão em situação de risco. Dentre suas atribuições está o 

encaminhamento de denúncias ao Ministério Público; a imposição de medidas protetivas, 

como o acolhimento institucional; além da requisição de serviços públicos nas áreas de saúde, 

educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, direcionados a crianças e 

adolescentes.



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: 

Posturas Municipais - Fiscalização

Qtde. Vistorias Realizadas 

Qtde. Autos Emitidos

Muro / Passeio / Limpeza: 583 - 88

Obras em Via Pública: 27 - 5

Obras Particulares: 1435 - 275

Parcelamento Irregular: 137 - 37

Postura em Geral 

Legenda: Exemplo de fiscalização 
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6.  FISCALIZAÇÃO

Postura em Geral: 691 - 106

Publicidade: 85 - 8

Invasão de Área Pública: 148 - 27

Feiras: 12 - 0

Atividade: 615 - 89

Segurança: 12 - 2

Totais: 3745 - 637

VEÍCULOS/CARCAÇAS ABANDONADOS (QTDE DE DEMANDAS) : 410

VEÍCULOS/CARCAÇAS ADESIVADOS (QTDE): 499*

VEÍCULOS/CARCAÇAS APREENDIDOS (QTDE): 03

* A quantidade de veículos adesivados é maior devido ao fato de haver demandas com mais

de um veículos para os locais envolvidos, bem como atendimento de ações de ofício..

Diálogo Aberto



Diálogo Aberto 7.  OUTRAS ATIVIDADES

Atendimento ao Público:

• Praça de Atendimento, 

• Posto CATE

• Posto SPTrans

• Posto COHAB

• Mediação de Conflitos 

• Junta Militar.



Diálogo Aberto

O objetivo deste relatório é aproximar a população de sua 

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

Subprefeitura.
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