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As Subprefeituras têm o papel de receber pedidos e reclamações da 

população, solucionar os problemas apontados; preocupam-se com a educação, 

saúde e cultura de cada região, tentando sempre promover atividades para a 

população. 

Além disso, elas cuidam da manutenção do sistema viário, da rede de 

drenagem, limpeza urbana, vigilância sanitária e epidemiológica, entre outros papéis 

que transformam, a cada dia, essas regiões da cidade em locais mais humanizados 

e cheios de vida. 

1.Atendimentos  

1. 1.1 Praça de Atendimento 

 Na Praça de Atendimento, são realizados, em média, 30 atendimentos diários, que 

devem ser agendados online. 

Em razão da pandemia, apenas os seguintes serviços estão sendo atendidos: 

-autuação de processos em geral 

-desbloqueio de senha WEB (pessoa física e MEI) 

-CCM - validação de inscrição de pessoas físicas  

-informações sobre IPTU 

 

Órgãos na Praça: 

-SPTRANS: atendimento somente com agendamento e para pessoas especiais e 

idosos. 

serviços: 

pessoa com deficiência: 1ª via; renovação; retirada de Formulário de Solicitação 

SPTRANS; justificativa – reconhecimento facial (bloqueio) e serviços ATENDE+ 

idoso: justificativa – reconhecimento facial (bloqueio) 

 

-CATE: atendimento somente com agendamento 
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2. Zeladoria e Obras 

2. 2.1 Projetos de tapa-buraco 

O serviço de tapa buraco é realizado com a remoção do asfalto velho de toda a área 

no entorno do buraco, preenchendo-se então o local com asfalto novo, de forma nivelada ao 

pavimento.  

Em 2021 o serviço de tapa buraco foi intensificado, sendo o primeiro ano completo a 

ser realizado de forma centralizada no Departamento de Zeladoria Urbana da Secretaria 

Municipal das Subprefeituras. Em média, nos primeiros 10 meses deste ano, a cidade 

contou com cerca de 120 equipes de tapa buraco na rua. O tempo médio de atendimento foi 

reduzido em mais de 70% em toda cidade, comparado com dezembro de 2020. 

Inserir Informações orçamentárias: orçamento x liquidação.(DZU) 

Nesta subprefeitura até outubro foram tapados X mil buracos, correspondentes à 

xm² de área e a x mil toneladas de massa asfáltica. X solicitações recebidas e x atendidas. 

O tempo médio de atendimento na subprefeitura hoje é de x dias. 

Fonte:  
Relatório de medições extraído do Painel Zeladoria da base espelhada do Sistema de 
Gerenciamento de Zeladoria (SGZ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

3. 2.2 Manejo de árvores 

O serviço de manejo de árvores consiste no plantio, poda, remoção ou transplante 

de árvores. Pode acontecer por necessidades técnicas e de segurança. A subprefeitura 

realiza o plantio compensatório, ou seja, para cada árvore removida, outra é plantada.  

Informações orçamentárias: orçamento x liquidação (SUB) 

Nesta subprefeitura temos 5 equipes e até outubro foram podadas 2.260 unidades, 

plantadas 70 unidades, removidas 281 unidades e transplantadas 0 unidades de árvores.  

 

 

Fevereiro: 

árvores podadas: 231 

produtividade (podas/equipe/dia útil): 2,63 

árvores removidas: 0 

produtividade (remoção/equipe/dia útil): 0,0 

árvores transplantadas: 0 

árvores plantadas: 2 

destocas realizadas (dias): 0 

n° de dias (total mês): 4 

laudos passeio poda/remoção: 0 

laudos particulares poda/remoção: 0 

n° de eng. agrônomos (total mês): 5 

 

Março: 

árvores podadas: 92 

produtividade (podas/equipe/dia útil): 0,88 

árvores removidas: 23 

produtividade (remoção/equipe/dia útil): 0,22 

árvores transplantadas: 0 

árvores plantadas: 1 

destocas realizadas (dias): 0 

n° de dias (total mês): 4 

laudos passeio poda/remoção: 0 

laudos particulares poda/remoção: 0 

n° de eng. agrônomos (total mês): 5 
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Abril: 

árvores podadas: 264 

produtividade (podas/equipe/dia útil): 3,14 

árvores removidas: 39 

produtividade (remoção/equipe/dia útil): 0,46 

árvores transplantadas: 0 

árvores plantadas: 1 

destocas realizadas (dias): 0 

n° de dias (total mês): 4 

laudos passeio poda/remoção: 0 

laudos particulares poda/remoção: 0 

n° de eng. agrônomos (total mês): 5 

 

Maio: 

árvores podadas: 283 

produtividade (podas/equipe/dia útil): 2,83 

árvores removidas: 32 

produtividade (remoção/equipe/dia útil): 0,32 

árvores transplantadas: 0 

árvores plantadas: 0 

destocas realizadas (dias): 0 

n° de dias (total mês): 4 

laudos passeio poda/remoção: 0 

laudos particulares poda/remoção: 0 

n° de eng. agrônomos (total mês): 5 

 

Junho: 

árvores podadas: 265 

produtividade (podas/equipe/dia útil): 2,76 

árvores removidas: 48 

produtividade (remoção/equipe/dia útil): 0,50 

árvores transplantadas: 0 

árvores plantadas: 2 

destocas realizadas (dias): 0 

n° de dias (total mês): 4 

laudos passeio poda/remoção: 0 

laudos particulares poda/remoção: 0 
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n° de eng. agrônomos (total mês): 5 

 

Julho: 

árvores podadas: 222 

produtividade (podas/equipe/dia útil): 2,06 

árvores removidas: 45 

produtividade (remoção/equipe/dia útil): 0,42 

árvores transplantadas: 0 

árvores plantadas: 0 

destocas realizadas (dias): 0 

n° de dias (total mês): 4 

laudos passeio poda/remoção: 0 

laudos particulares poda/remoção: 0 

n° de eng. agrônomos (total mês): 5 

 

*início da Gestão Fernanda Galdino* 

Agosto:  

árvores podadas: 305 

produtividade (podas/equipe/dia útil): 3,05 

árvores removidas: 26 

produtividade (remoção/equipe/dia útil): 0,26 

árvores transplantadas: 0 

árvores plantadas: 22 

destocas realizadas (dias): 0 

n° de dias (total mês): 4 

laudos passeio poda/remoção: 0 

laudos particulares poda/remoção: 0 

n° de eng. agrônomos (total mês): 5 

 

Setembro: 

árvores podadas: 314 

produtividade (podas/equipe/dia útil): 3,74 

árvores removidas: 20 

produtividade (remoção/equipe/dia útil): 0,24 

árvores transplantadas: 0 

árvores plantadas: 8 

destocas realizadas (dias): 0 
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n° de dias (total mês): 4 

laudos passeio poda/remoção: 0 

laudos particulares poda/remoção: 0 

n° de eng. agrônomos (total mês): 5 

 

Outubro:  

árvores podadas: 284 

produtividade (podas/equipe/dia útil): 3,09 

árvores removidas: 48 

produtividade (remoção/equipe/dia útil): 0,52 

árvores transplantadas: 0 

árvores plantadas: 34 

destocas realizadas (dias): 0 

n° de dias (total mês): 4 

laudos passeio poda/remoção: 0 

laudos particulares poda/remoção: 0 

n° de eng. agrônomos (total mês): 5 

 

Novembro: 

árvores podadas: 361 

produtividade (podas/equipe/dia útil): 4,51 

árvores removidas: 39 

produtividade (remoção/equipe/dia útil): 0,49 

árvores transplantadas: 0 

árvores plantadas: 32 

destocas realizadas (dias): 0 

n° de dias (total mês): 4 

laudos passeio poda/remoção: 0 

laudos particulares poda/remoção: 0 

n° de eng. agrônomos (total mês): 5 

 

Dezembro: 

árvores podadas: 289 

produtividade (podas/equipe/dia útil): 3,44 

árvores removidas: 61 

produtividade (remoção/equipe/dia útil): 0,73 

árvores transplantadas: 0 
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árvores plantadas: 0 

destocas realizadas (dias): 0 

n° de dias (total mês): 4 

laudos passeio poda/remoção: 0 

laudos particulares poda/remoção: 0 

n° de eng. agrônomos (total mês): 5 
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4. 2.3 Serviços de drenagem 

A realização de serviços de drenagem objetiva reduzir as áreas inundáveis da 

cidade e diminuir os prejuízos causados à população pelas enchentes. Sendo eles: 

 
Limpeza de córregos: os córregos necessitam de limpeza periódica para evitar 

obstruções ao longo da sua extensão que possam prejudicar a canalização da água da 

chuva, provocando enchentes. Nesta subprefeitura, temos 1 equipe e até outubro foram 

limpos manualmente 145.896 mil metros de extensão de córregos, correspondentes à X m² 

de margens e a 3.017 mil toneladas de volume de detritos retirados.  

Microdrenagem: o trabalho de limpeza da rede de microdrenagem é importante para 

que não ocorram os entupimentos e consequentemente alagamento de ruas e avenidas. É 

efetuado a limpeza mecânica do sistema de drenagem, constituído de galerias de águas 

pluviais, ramais, poços de visita e bocas de lobo, utilizando um equipamento de hidrojato. 

Nesta subprefeitura, possuímos X equipamentos com X nº de equipes e até outubro foram 

limpos X metros de galerias, X metros de ramais, X unidades de boca de lobo, X unidades 

de poços de visita e X m³ de volume de detritos retirados.  

Piscinões: reservatório de contenção que acumula as vazões que excedem a 

capacidade de escoamento dos cursos d’água. Nesta subprefeitura, temos X nº de equipes 

e até outubro foram limpos X m² de área e retirados X toneladas de volume de detritos.  

Fonte:  
Relatório de medições extraído do Painel Zeladoria da base espelhada do Sistema de 
Gerenciamento de Zeladoria (SGZ). 

 

Limpeza de córregos: 

Fevereiro:  

área de limpeza (m2) - manual: 11.183,00 

área de limpeza (ml) - manual: 1.027,00 

volume de detritos retirados (ton) - mecanizada: 1.009,30 

produtividade/equipe (m2): 11.183,00 

n° de equipes (total mês): 1 

 

Março:  

área de limpeza (m2) - manual: 14.262,00 

área de limpeza (ml) - manual: 1.242,00 

volume de detritos retirados (ton) - mecanizada: 1.005,79 

produtividade/equipe (m2): 14.262,00 

n° de equipes (total mês): 1 
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Abril:  

           área de limpeza (m2) - manual: 23.102,00 

           área de limpeza (ml) - manual: 1.922,00 

volume de detritos retirados (ton) - mecanizada: 1.003,50 

produtividade/equipe (m2): 23.102,00 

n° de equipes (total mês): 1 

 

Maio:  

área de limpeza (m2) - manual: 28.466,00 

área de limpeza (ml) - manual: 2.823,00 

volume de detritos retirados (ton) - mecanizada: 0,00 

produtividade/equipe (m2): 28.466,00 

n° de equipes (total mês): 1 

 

Junho:  

área de limpeza (m2) - manual: 14.062,00 

área de limpeza (ml) - manual: 1.202,00 

volume de detritos retirados (ton) - mecanizada: 0,00 

produtividade/equipe (m2): 14.062,00 

n° de equipes (total mês): 1 

 

Julho:  

área de limpeza (m2) - manual: 13.855,00 

área de limpeza (ml) - manual: 1.398,00 

volume de detritos retirados (ton) - mecanizada: 0,00 

produtividade/equipe (m2): 13.855,00 

n° de equipes (total mês): 1 

 

          *início da Gestão Fernanda Galdino* 

Agosto:  

área de limpeza (m2) - manual: 4.785 

área de limpeza (ml) - manual: 12.103,00 

volume de detritos retirados (ton) - mecanizada: 0,00 

produtividade/equipe (m2): 4.785 

n° de equipes (total mês): 1 
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Setembro:  

área de limpeza (m2) - manual: 0,00 

área de limpeza (ml) - manual: 0,00 

volume de detritos retirados (ton) - mecanizada: 0,00 

produtividade/equipe (m2): 0,00 

n° de equipes (total mês): 1 

 

            Outubro:  

área de limpeza (m2) - manual: 36.181,00 

área de limpeza (ml) - manual: 2.932,00 

volume de detritos retirados (ton) - mecanizada: 0,00 

produtividade/equipe (m2): 36.181,00 

n° de equipes (total mês): 1 

 

Novembro: 

área de limpeza (m2) - manual: 8.381,00 

área de limpeza (ml) - manual: 2.383,00 

volume de detritos retirados (ton) - mecanizada: 0,00 

produtividade/equipe (m2): 8.381,00 

n° de equipes (total mês): 1 

 

Dezembro: 

área de limpeza (m2) - manual: 14.341,00 

área de limpeza (ml) - manual: 2.189,00 

volume de detritos retirados (ton) - mecanizada: 1.008,48 

produtividade/equipe (m2): 14.341,00 

n° de equipes (total mês): 1 
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5. 2.4 Manutenção de logradouros e galerias  

O serviço de manutenção de logradouros consiste nos reparos realizados nas 

calçadas, manutenção das guias e sarjetas e da área de passeio e nos equipamentos de 

drenagem como boca de lobo e poços de visita. Além disso, também é realizada a alvenaria 

em espaços específicos como a construção de canteiros de praças, muretas e etc. Nesta 

subprefeitura, temos 4 equipes e até outubro foram feitas manutenções de X m² de 

calçadas, 7.382,30 m de extensão de guias e sarjetas, 593 m² de alvenaria, X unidades de 

boca de lobo reformadas (inclusive troca de tampas) e X unidades de poços de visitas 

reformados (inclusive troca de tampas).  

E o serviço de manutenção de galerias contempla os reparos e inspeções realizados 

nos equipamentos de drenagem como boca de lobo e poços de visita, desde a tampa até a 

estrutura interna. Também realizam a manutenção em guias, sarjetas e sarjetões. Nesta 

subprefeitura, temos  equipe e até outubro foram feitas inspeções de 164,5 m de galerias, 

251,5 metros de galerias reformadas, 5.271,30 metros de extensão de guias, sarjetas e 

sarjetões, 1.812 unidades de boca de lobo reformadas (inclusive troca de tampas) e X 

unidades de poços de visitas reformados (inclusive troca de tampas).  

Fonte:  
Relatório de medições extraído do Painel Zeladoria da base espelhada do Sistema de 
Gerenciamento de Zeladoria (SGZ). 
 
 
Conservação de logradouros:  
 
Fevereiro:  
extensão de guias e sarjetas (m): 729,00 
extensão de sarjetão (m): 83,00 
área de passeio (m2): 330,00 
área de alvenaria (m2): 28,00 
área de passeio recuperada por particular (m2): 0,00 
n° de equipes (total mês): 4 
 
 
Março:  
extensão de guias e sarjetas (m): 252,50 
extensão de sarjetão (m): 148,00 
área de passeio (m2): 411,00 
área de alvenaria (m2): 169,00 
área de passeio recuperada por particular (m2): 0,00 
n° de equipes (total mês): 4 
 
 
Abril:  
extensão de guias e sarjetas (m): 166,00 
extensão de sarjetão (m): 109,00 
área de passeio (m2): 166,00 
área de alvenaria (m2): 0,00 
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área de passeio recuperada por particular (m2): 0,00 
n° de equipes (total mês): 4 
 
Maio: 
extensão de guias e sarjetas (m): 275,00 
extensão de sarjetão (m): 33,00 
área de passeio (m2): 271,00 
área de alvenaria (m2): 12,00 
área de passeio recuperada por particular (m2): 0,00 
n° de equipes (total mês): 4 
 
 
Junho: 
extensão de guias e sarjetas (m): 523,00 
extensão de sarjetão (m): 155,90 
área de passeio (m2): 240,00 
área de alvenaria (m2): 48,00 
área de passeio recuperada por particular (m2): 0,00 
n° de equipes (total mês): 4 
 
 
Julho: 
extensão de guias e sarjetas (m): 549,00 
extensão de sarjetão (m): 60,00 
área de passeio (m2): 440,00 
área de alvenaria (m2): 168,00 
área de passeio recuperada por particular (m2): 0,00 
n° de equipes (total mês): 4 
 
 
*início da Gestão Fernanda Galdino* 

Agosto: 
extensão de guias e sarjetas (m): 1009,50 
extensão de sarjetão (m): 87,00 
área de passeio (m2): 157,00 
área de alvenaria (m2): 56,00 
área de passeio recuperada por particular (m2): 0,00 
n° de equipes (total mês): 4 
 
 
Setembro: 
extensão de guias e sarjetas (m): 523,00 
extensão de sarjetão (m): 117,10 
área de passeio (m2): 311,00 
área de alvenaria (m2): 18,00 
área de passeio recuperada por particular (m2): 0,00 
n° de equipes (total mês): 4 
 
 
Outubro: 
extensão de guias e sarjetas (m): 338,30 
extensão de sarjetão (m): 113,00 
área de passeio (m2): 497,00 
área de alvenaria (m2): 94,00 
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área de passeio recuperada por particular (m2): 0,00 
n° de equipes (total mês): 4 
 
 
Novembro: 
extensão de guias e sarjetas (m): 398,00 
extensão de sarjetão (m): 163,50 
área de passeio (m2): 202,00 
área de alvenaria (m2): 276,00 
área de passeio recuperada por particular (m2): 0,00 
n° de equipes (total mês): 4 
 
 
Dezembro: 
extensão de guias e sarjetas (m): 236,00 
extensão de sarjetão (m): 46,00 
área de passeio (m2): 457,00 
área de alvenaria (m2): 97,00 
área de passeio recuperada por particular (m2): 0,00 
n° de equipes (total mês): 4 
 
 
Conservação de galerias: 
 
Fevereiro: 
quantidade de BL reformadas (inclusive troca de tampas): 277 
quantidade de PV reformados (inclusive troca de tampas): 11 
extensão de galerias inspecionadas (m): 10,00 
extensão de galerias reformadas (m): 48,00 
n° de equipes (total mês): 1 
 
 
Março: 
quantidade de BL reformadas (inclusive troca de tampas): 262 
quantidade de PV reformados (inclusive troca de tampas): 1 
extensão de galerias inspecionadas (m): 15,00 
extensão de galerias reformadas (m): 38,00 
n° de equipes (total mês): 1 
 
 
Abril: 
quantidade de BL reformadas (inclusive troca de tampas): 294 
quantidade de PV reformados (inclusive troca de tampas): 6 
extensão de galerias inspecionadas (m): 8,00 
extensão de galerias reformadas (m): 25,50 
n° de equipes (total mês): 1 
 
 
Maio: 
quantidade de BL reformadas (inclusive troca de tampas): 92 
quantidade de PV reformados (inclusive troca de tampas): 0 
extensão de galerias inspecionadas (m): 2,00 
extensão de galerias reformadas (m): 0,00 
n° de equipes (total mês): 1 
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Junho: 
quantidade de BL reformadas (inclusive troca de tampas): 115 
quantidade de PV reformados (inclusive troca de tampas): 1 
extensão de galerias inspecionadas (m): 29,00 
extensão de galerias reformadas (m): 37,00 
n° de equipes (total mês): 1 
 
 
Julho: 
 quantidade de BL reformadas (inclusive troca de tampas): 261 
quantidade de PV reformados (inclusive troca de tampas): 2 
extensão de galerias inspecionadas (m): 12,50 
extensão de galerias reformadas (m): 29,00 
n° de equipes (total mês): 1 
 
 
*início da Gestão Fernanda Galdino* 
Agosto: 
quantidade de BL reformadas (inclusive troca de tampas): 289 
quantidade de PV reformados (inclusive troca de tampas): 4 
extensão de galerias inspecionadas (m): 26,00 
extensão de galerias reformadas (m): 29,00 
n° de equipes (total mês): 2 
 
 
Setembro: 
quantidade de BL reformadas (inclusive troca de tampas): 156 
quantidade de PV reformados (inclusive troca de tampas): 4 
extensão de galerias inspecionadas (m): 18,00 
extensão de galerias reformadas (m): 25,00 
n° de equipes (total mês): 1 
 
 
Outubro: 
quantidade de BL reformadas (inclusive troca de tampas): 66 
quantidade de PV reformados (inclusive troca de tampas): 5 
extensão de galerias inspecionadas (m): 44,00 
extensão de galerias reformadas (m): 20,00 
n° de equipes (total mês): 1 
 
 
Novembro: 
quantidade de BL reformadas (inclusive troca de tampas): 157 
quantidade de PV reformados (inclusive troca de tampas): 4 
extensão de galerias inspecionadas (m): 20,00 
extensão de galerias reformadas (m): 14,00 
n° de equipes (total mês): 1 
 
 
Dezembro: 
quantidade de BL reformadas (inclusive troca de tampas): 66 
quantidade de PV reformados (inclusive troca de tampas): 12 
extensão de galerias inspecionadas (m): 15,00 
extensão de galerias reformadas (m): 42,00 
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n° de equipes (total mês): 1 
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6. 2.5 Outros serviços 

 

Rampas de acessibilidade: 

Dezembro:  

Reformadas: 5 

Novas: 6 

 

Áreas ajardinadas: 

Fevereiro: 

área de limpeza - corte de grama, capina, roçada (m2): 387.108,00 

área de limpeza - despraguejamento, preparo de solo, adubação (m2): 52.550,00 

área de plantio -  plantio e replantio (m2): 0,00 

área de plantio - plantio e replantio de mudas (unid): 0,00 

produtividade - corte de grama/equipe/dia (m2): 5.865,27 

n° de equipes (total mês): 3 

áreas verdes adotadas (m2): 0,00 

 

Março: 

área de limpeza - corte de grama, capina, roçada (m2): 239.490,00 

área de limpeza - despraguejamento, preparo de solo, adubação (m2): 0,00 

área de plantio -  plantio e replantio (m2): 0,00 

área de plantio - plantio e replantio de mudas (unid): 0,00 

produtividade - corte de grama/equipe/dia (m2): 3.070,38 

n° de equipes (total mês): 3 

áreas verdes adotadas (m2): 0,00 

 

Abril: 

área de limpeza - corte de grama, capina, roçada (m2): 344.560,00 

área de limpeza - despraguejamento, preparo de solo, adubação (m2): 0,00 

área de plantio -  plantio e replantio (m2): 0,00 

área de plantio - plantio e replantio de mudas (unid): 0,00 

produtividade - corte de grama/equipe/dia (m2): 5.469,21 

n° de equipes (total mês): 3 

áreas verdes adotadas (m2): 0,00 
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Maio: 

área de limpeza - corte de grama, capina, roçada (m2): 93.980,00 

área de limpeza - despraguejamento, preparo de solo, adubação (m2): 30,00 

área de plantio -  plantio e replantio (m2): 0,00 

área de plantio - plantio e replantio de mudas (unid): 0,00 

produtividade - corte de grama/equipe/dia (m2): 1.253,00 

n° de equipes (total mês): 3 

áreas verdes adotadas (m2): 0,00 

 

Junho: 

área de limpeza - corte de grama, capina, roçada (m2): 440.287,00 

área de limpeza - despraguejamento, preparo de solo, adubação (m2): 710,00 

área de plantio -  plantio e replantio (m2): 0,00 

área de plantio - plantio e replantio de mudas (unid): 210,00 

produtividade - corte de grama/equipe/dia (m2): 6.115,10 

n° de equipes (total mês): 3 

áreas verdes adotadas (m2): 0,00 

 

Julho: 

área de limpeza - corte de grama, capina, roçada (m2): 441.260,00 

área de limpeza - despraguejamento, preparo de solo, adubação (m2): 84,00 

área de plantio -  plantio e replantio (m2): 84,00 

área de plantio - plantio e replantio de mudas (unid): 218,00 

produtividade - corte de grama/equipe/dia (m2): 4.085,74 

n° de equipes (total mês): 4 

áreas verdes adotadas (m2): 0,00 

 

 

*início da Gestão Fernanda Galdino* 

Agosto: 

área de limpeza - corte de grama, capina, roçada (m2): 454.103,00 

área de limpeza - despraguejamento, preparo de solo, adubação (m2): 522,00 

área de plantio -  plantio e replantio (m2): 600,00 

área de plantio - plantio e replantio de mudas (unid): 169,00 

produtividade - corte de grama/equipe/dia (m2): 4.541,03 

n° de equipes (total mês): 4 

áreas verdes adotadas (m2): 0,00 
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Setembro: 

área de limpeza - corte de grama, capina, roçada (m2): 379.787,00 

área de limpeza - despraguejamento, preparo de solo, adubação (m2): 9.840,00 

área de plantio -  plantio e replantio (m2): 0,00 

área de plantio - plantio e replantio de mudas (unid): 0,00 

produtividade - corte de grama/equipe/dia (m2): 4.521,27 

n° de equipes (total mês): 4 

áreas verdes adotadas (m2): 0,00 

 

Outubro: 

área de limpeza - corte de grama, capina, roçada (m2): 281.421,00 

área de limpeza - despraguejamento, preparo de solo, adubação (m2): 31.856,00 

área de plantio -  plantio e replantio (m2): 0,00 

área de plantio - plantio e replantio de mudas (unid): 0,00 

produtividade - corte de grama/equipe/dia (m2): 3.058,92 

n° de equipes (total mês): 4 

áreas verdes adotadas (m2): 0,00 

 

Novembro: 

área de limpeza - corte de grama, capina, roçada (m2): 266.299,00 

área de limpeza - despraguejamento, preparo de solo, adubação (m2): 34.525,00 

área de plantio -  plantio e replantio (m2): 0,00 

área de plantio - plantio e replantio de mudas (unid): 52,00 

produtividade - corte de grama/equipe/dia (m2): 3.328,74 

n° de equipes (total mês): 4 

áreas verdes adotadas (m2): 0,00 

 

Dezembro: 

área de limpeza - corte de grama, capina, roçada (m2): 234.449,00 

área de limpeza - despraguejamento, preparo de solo, adubação (m2): 43.030,00 

área de plantio -  plantio e replantio (m2): 0,00 

área de plantio - plantio e replantio de mudas (unid): 0,00 

produtividade - corte de grama/equipe/dia (m2): 2.791,06 

n° de equipes (total mês): 4,00 

áreas verdes adotadas (m2): 0,00 
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3.Ações de cultura, lazer, esportes e habitação 

7. 3.1 Cultura e Lazer 

Ações e eventos:  

Comemoração do 431° aniversário da Lapa: 16/10/2021 

O evento aconteceu de 9 a 23 de outubro, e contou com a tradicional feira dos 

artesãos, Feira de Vacinação para humanos e pets, van com atendimento odontológico, 

espetáculos de palhaços e apresentações do coral da Guarda Civil Metropolitana, das 

crianças da Associação Futuração e da escola de samba GRSCES Imperial da Vila 

Penteado. 

 

Natal das mulheres: 12/12/2021 

Feira de artesanato de rua realizada em parceria com a Associação Paulista de 

Amparo a Mulher (APAM). 

 

Inauguração da Árvore de Natal: 21/12/202 

A árvore foi colocada na Praça Cornélia, e a inauguração contou com a apresentação da 

banda de cordas da Exalt'arto.  
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8. 3.2 Esportes 

Ações e eventos: 

Apoio a Final da Copa Balão: 21/11/2021 

A final da Copa Balão de futsal aconteceu na Praça Porto Carreiro. Contou com 16 

times participantes e o apoio da Subprefeitura Lapa, que já trabalha na organização de uma 

nova edição em 2022. 

 

Virada esportiva: 04 e 05/12/2021 

As atividades ocorreram nos CDC’s Jaguaré e Parque Continental e na Praça 

General Porto Carreiro, das 07 às 18h.  

Futebol de campo, futsal, futevôlei, vôlei de praia, futebol society e danças foram 

algumas dela. O evento contou com a participação de cerca de 600 pessoas.  

 

Festa de Natal na Praça Porto Carreiro: 18/12 

A festa, destinada as crianças, teve brincadeiras, pula-pula, piscina de bolinhas, 

cama elástica, dança e futsal para crianças de 7 a 13 anos (divido em categorias). 
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9. 3.3 Habitação 

Desde a posse do Supervisor de Habitação não foi realizada nenhuma ação 

reintegratória devido a liminar do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal 

Federal, que determinou em 3 de junho de 2021 a suspensão por seis meses de ordens ou 

medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março, 

quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da epidemia de Covid-19. 
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4. Ações de Defesa Civil  

10. 4.1 Defesa Civil 

A SMSU-Defesa Civil-Lapa realiza atendimentos dos seguintes tipos de ocorrências: 

queda e risco de queda de árvore; risco de desabamento; rachadura de edificação; queda 

de galho; erosão; risco de deslizamento; incêndio; desabamento; alagamento; rompimento 

de galeria de águas pluviais; vazamento de gás; inundação; obra de arte (danificada); 

produtos perigosos; destelhamento; deslizamento; rompimento de adutora. 

 

No mês de outubro de 2021, a Defesa Civil atendeu 1.298 ocorrências, sendo a maior delas 

de quedas de árvore, risco iminente de queda de árvore, risco desabamento e rachadura de 

edificação. 

 

No mês de novembro de 2021, as ocorrências da Defesa Civil diminuíram. Foram 1.158, 

seguindo as causas do mês anterior. 

 

Apesar da época de chuva e festas, em dezembro as ocorrências tiveram queda 

significativa, sendo 949. 
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 5. Orçamento da Subprefeitura 

11. 5.1 Previsão orçamentária/Execução orçamentária mensal 

Inserir dados anuais sobre o orçamento da Subprefeitura previsto até o momento do 

Relatório, em termos de: dotação orçamentária; grandes áreas da Subprefeitura 

(administração, zeladoria, projetos e obras, licitações, pessoal, entre outros); valores 

atualizados, congelados e disponíveis. Importante apresentar explicações sobre os termos, 

em linguagem cidadã, e descrever a relação entre a previsão orçamentária e o 

planejamento de ações pela Subprefeitura no semestre. O uso de tabelas e gráficos 

fortalece esta informação e são fortemente recomendados. É essencial trazer dados 

mensais e valores (R$). O intuito é aproximar o munícipe dos dados orçamentários e 

estabelecer conexão entre o orçamento e o planejamento de ações pela Subprefeitura.  

 

Execução Orçamentária Subprefeitura Lapa - 2021 

 

Janeiro: 

Projetos e Obras (Emendas Parlamentares): 1.630.607,00 

Administração da Unidade: 2.155.221 

Remuneração e Auxílio dos Funcionários: 14.292.000 

Conselhos (Participativo): 1.000,00 

Zeladoria (Poda de Árvores, Conservação de áreas ajardinadas, Manutenção de 

Guias e Sarjetas, Logradouros, Conservação de Galerias): 19.062.080,2 

Total: 37.140.908,20 

 

 

Fevereiro: 

Projetos e Obras (Emendas Parlamentares): 1.630.607,00 

Administração da Unidade: 2.155.221 

Remuneração e Auxílio dos Funcionários: 14.292.000 

Conselhos (Participativo): 1.000,00 

Zeladoria (Poda de Árvores, Conservação de áreas ajardinadas, Manutenção de 

Guias e Sarjetas, Logradouros, Conservação de Galerias): 19.062.080,2 

Total: 37.140.908,20 
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Março: 

Projetos e Obras (Emendas Parlamentares): 1.630.607,00 

Administração da Unidade: 2.155.221 

Remuneração e Auxílio dos Funcionários: 14.292.000 

Conselhos (Participativo): 1.000,00 

Zeladoria (Poda de Árvores, Conservação de áreas ajardinadas, Manutenção de 

Guias e Sarjetas, Logradouros, Conservação de Galerias): 19.062.080,2 

Total: 37.140.908,20 

 

Abril: 

Projetos e Obras (Emendas Parlamentares): 1.630.607,00 

Administração da Unidade: 2.155.221 

Remuneração e Auxílio dos Funcionários: 14.292.000 

Conselhos (Participativo): 1.000,00 

Zeladoria (Poda de Árvores, Conservação de áreas ajardinadas, Manutenção de 

Guias e Sarjetas, Logradouros, Conservação de Galerias): 19.062.080,2 

Total: 37.140.908,20 

 

Maio: 

Projetos e Obras (Emendas Parlamentares): 1.630.607,00 

Administração da Unidade: 2.155.221 

Remuneração e Auxílio dos Funcionários: 14.292.000 

Conselhos (Participativo): 1.000,00 

Zeladoria (Poda de Árvores, Conservação de áreas ajardinadas, Manutenção de 

Guias e Sarjetas, Logradouros, Conservação de Galerias): 19.062.080,2 

Total: 37.140.908,20 

 

Junho: 

Projetos e Obras (Emendas Parlamentares): 1.630.607,00 

Administração da Unidade: 2.155.221 

Remuneração e Auxílio dos Funcionários: 14.292.000 

Conselhos (Participativo): 1.000,00 

Zeladoria (Poda de Árvores, Conservação de áreas ajardinadas, Manutenção de 

Guias e Sarjetas, Logradouros, Conservação de Galerias): 19.062.080,2 

Total: 37.140.908,20 
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Julho: 

Projetos e Obras (Emendas Parlamentares): 1.630.607,00 

Administração da Unidade: 2.155.221 

Remuneração e Auxílio dos Funcionários: 14.292.000 

Conselhos (Participativo): 1.000,00 

Zeladoria (Poda de Árvores, Conservação de áreas ajardinadas, Manutenção de 

Guias e Sarjetas, Logradouros, Conservação de Galerias): 19.062.080,2 

Total: 37.140.908,20 

 

*início da Gestão Fernanda Galdino* 

 

Agosto: 

Projetos e Obras (Emendas Parlamentares): 1.630.607,00 

Administração da Unidade: 2.155.221 

Remuneração e Auxílio dos Funcionários: 14.292.000 

Conselhos (Participativo): 1.000,00 

Zeladoria (Poda de Árvores, Conservação de áreas ajardinadas, Manutenção de 

Guias e Sarjetas, Logradouros, Conservação de Galerias): 19.062.080,2 

Total: 37.140.908,20 

 

Setembro: 

Projetos e Obras (Emendas Parlamentares): 1.630.607,00 

Administração da Unidade: 2.155.221 

Remuneração e Auxílio dos Funcionários: 14.292.000 

Conselhos (Participativo): 1.000,00 

Zeladoria (Poda de Árvores, Conservação de áreas ajardinadas, Manutenção de 

Guias e Sarjetas, Logradouros, Conservação de Galerias): 19.062.080,2 

Total: 37.140.908,20 

 

Outubro: 

Projetos e Obras (Emendas Parlamentares): 1.630.607,00 

Administração da Unidade: 2.155.221 

Remuneração e Auxílio dos Funcionários: 14.292.000 

Conselhos (Participativo): 1.000,00 

Zeladoria (Poda de Árvores, Conservação de áreas ajardinadas, Manutenção de 

Guias e Sarjetas, Logradouros, Conservação de Galerias): 19.062.080,2 

Total: 37.140.908,20 
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Novembro: 

Projetos e Obras (Emendas Parlamentares): 1.630.607,00 

Administração da Unidade: 2.155.221 

Remuneração e Auxílio dos Funcionários: 14.292.000 

Conselhos (Participativo): 1.000,00 

Zeladoria (Poda de Árvores, Conservação de áreas ajardinadas, Manutenção de 

Guias e Sarjetas, Logradouros, Conservação de Galerias): 19.062.080,2 

Total: 37.140.908,20 

 

Dezembro: 

Projetos e Obras (Emendas Parlamentares): 1.630.607,00 

Administração da Unidade: 2.155.221 

Remuneração e Auxílio dos Funcionários: 14.292.000 

Conselhos (Participativo): 1.000,00 

Zeladoria (Poda de Árvores, Conservação de áreas ajardinadas, Manutenção de 

Guias e Sarjetas, Logradouros, Conservação de Galerias): 19.062.080,2 

Total: 37.140.908,20 

 

12. 5.3 Compras e contratos 

Discriminar compras, leilões e contratos, doações, entre outras parcerias em vigor 

da Subprefeitura, em termos de: unidade requisitante; número do processo; objeto; 

modalidade; preço (R$); como se relaciona às grandes áreas da Subprefeitura 

(administração; zeladoria; projetos e obras; pessoal; entre outros). O intuito é aproximar o 

munícipe das parcerias e compras realizadas pela Subprefeitura e destacar o intuito e 

valores (R$) de cada uma delas para prestação de contas.
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 6. Participação Social 

13. 6.1 Conselho Participativo Municipal 

Informações sobre a atuação, o papel e as demandas do Conselho Participativo 

Municipal. Relacionar quais as demandas do Conselho no semestre e as ações tomadas 

pela Subprefeitura em relação a cada uma das demandas (atendida, em atendimento e não 

atendidas, com justificativas).  

14. 6.2 Outros Conselhos e Órgãos Colegiados no território 

 

Conselho Tutelar: 

O Conselho tutelar é um órgão permanente e autônomo. É encarregado de zelar 

pelo cumprimento dos direitos das crianças e do adolescente, e suas atribuições estão no 

Art.136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. São algumas delas: 

-atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no 

art. 129, I a VII; 

-encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 

administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; 

-encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 

-promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de 

divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e 

adolescentes. (Incluído pela Lei nº 13.046, de 2014) 
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7. 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, verificação de itens como limpeza 

pública e atuação em estabelecimentos comerciais, industriais e educacionais. 

8. Outras Atividades 

Inserir outras atividades realizadas pela Subprefeitura neste semestre. Alguns 

exemplos são: emendas parlamentares, ações conjuntas (prestação de serviços com 

parcerias), pedidos via e-SIC, eventos da Subprefeitura, ações de acessibilidade, ecopontos 

e pontos de descarte, números da SUGESP, audiências públicas realizadas, termos de 

cooperação, contratos, aditamentos e doações, Sistema 156, solicitações pendentes e 

recebidas, entre outros. 
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ANEXO I - INFORMAÇÕES SOBRE A SUBPREFEITURA 

1.1. Estrutura da Subprefeitura 

A Subprefeitura Lapa fica localizada na Rua Guaicurus, número 1000, bairro Água 

Branca. 

Representantes: 

Fernanda Maria de Lima Galdino - Subprefeita  

Renato Astorino - Chefe de Gabinete 

Flávio Augusto de Campos - Assessor de Gabinete 

Ângela da Silva Madureiro - Assessora de Gabinete 

Thauani Helisa Ruiz Domingos - Coordenadora de Administração e Finanças 

Rogério Marin - Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 

Mariane Simões Pereira - Coordenadora de Projetos e Obras 

José Roberto dos Santos - Coordenador de Governo Local 

Karoline Cavalcante Bravo de Lima - Assessora de Imprensa e Comunicação 

Afonso Rennó Mingorance - Assessor de Imprensa e Comunicação  

Silmara Vieira Guerra - Assessora Jurídica 

Robson da Silva Bertolotto - Diretor da Defesa Civil 

José Carlos Rocha Ferreira - Supervisor de Esportes e Lazer 

Lucas Sanchez Ramos - Supervisor de Habitação 

Diego da Silva França - Supervisor de Cultura 

Josineves Figueiredo - Supervisora de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 

Maria de Fátima Olivia Santos - Gerente da Praça de Atendimento 

 

1.2. Território de abrangência da Subprefeitura 

Além da Lapa, a Subprefeitura administra os bairros de Perdizes, Barra Funda, Vila 

Leopoldina, Jaguaré e Jaguara, que, juntos, somam quase 40 km2. 

 

1.3. Equipamentos no território 

Saúde: 

AMA/UBS Integrada Vila Nova Jaguaré – Rua Salatiel de Campos, 222 – Jaguaré 

(11) 3714-2461 

https://www.google.com/search?q=AMA%2FUBS+Integrada+Vila+Nova+Jaguar%C3%A9&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR974BR987&ei=pi3gYbTSDoC65OUPqtqQuAc&ved=0ahUKEwi0vbeE7671AhUAHbkGHSotBHcQ4dUDCA4&uact=5&oq=AMA%2FUBS+Integrada+Vila+Nova+Jaguar%C3%A9&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABEoECEEYAEoECEYYAFDkEFjkEGDXIGgBcAJ4AIABdogBdpIBAzAuMZgBAKABAaABArABAMABAQ&sclient=gws-wiz
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AMA/UBS Integrada Vila Piauí – Rua Flôr da Cachoeira, 2 - Chácara São João 

(11) 3621-9840 

 

CAPS Adulto III Lapa - Rua Brigadeiro Gavião Peixoto, 727 – Lapa 

(11) 3675-5648 

 

UBS Jardim Edite – Rua Charles Coulomb, 80 - Cidade Monções 

(11) 4329-8860 

 

UBS Jardim Vera Cruz – Rua Saramenha, 60 - Campos da Escolástica 

(11) 3673-8552 

 

UBS Parque da Lapa –  Rua Bergson, 52 - Vila Leopoldina 

(11) 3644-8989 

 

UBS Vila Ipojuca – Rua Catão, 1266 – Lapa 

(11) 3676-1399 

 

UBS Vila Jaguara - Rua Paúva, 721 - Vila Jaguara 

(11) 3625-1775 

 

Hospital Central Sorocabana - Rua Faustolo, 1633 – Lapa 

(11) 3879-3090 

 

Hospital Municipal da Lapa – Avenida Queiroz Filho, 313 - Alto de Pinheiros 

 

Ambulatório Descentralizado do HSPM - Hospital do Servidor Público Municipal - 

Rua Faustolo, 1720 - Lapa 

(11) 3875-3313 

 

 

Educação: 

 

Secretaria Municipal de Educação - Rua Saldanha da Gama, 445 - Alto da Lapa 

(11) 3831-5290 

Escola Estadual Pereira Barreto - Rua Nossa Senhora da Lapa, 615 – Lapa 

https://www.google.com/search?q=AMA%2FUBS+Integrada+Vila+Piau%C3%AD+&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR974BR987&ei=JS_gYb_ZIMTY5OUPh6CdUA&ved=0ahUKEwj__5m78K71AhVELLkGHQdQBwoQ4dUDCA4&uact=5&oq=AMA%2FUBS+Integrada+Vila+Piau%C3%AD+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFDODFjODGD8FmgBcAJ4AIABe4gBe5IBAzAuMZgBAKABAaABArABAMABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR974BR987&q=CAPS+Adulto+II+Lapa&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjcqqmr8a71AhUDLLkGHUn5B2wQBSgAegQIARA3&biw=1920&bih=969&dpr=1
https://www.google.com/search?q=UBS+Jardim+Edite&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR974BR987&oq=UBS+Jardim+Edite&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512l2j46i175i199i512j0i512l3.1565j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=UBS+Jardim+Vera+Cruz+&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR974BR987&ei=kzHgYaiCGKuu5OUPie-siA0&ved=0ahUKEwjol93j8q71AhUrF7kGHYk3C9EQ4dUDCA4&uact=5&oq=UBS+Jardim+Vera+Cruz+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjICCCYyAggmSgQIQRgASgQIRhgAUIEOWIEOYNkeaAFwAngAgAF2iAF2kgEDMC4xmAEAoAEBoAECsAEAwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=UBS+Parque+da+Lapa+%E2%80%93+&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR974BR987&ei=1DHgYcHpFaK65OUP3paY6AQ&ved=0ahUKEwjBo9qC8671AhUiHbkGHV4LBk0Q4dUDCA4&uact=5&oq=UBS+Parque+da+Lapa+%E2%80%93+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yAggmMgIIJjICCCYyAggmSgQIQRgASgQIRhgAULgPWLgPYPYVaAFwAngAgAFtiAFtkgEDMC4xmAEAoAEBoAECsAEAwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=UBS+Vila+Ipojuca+&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR974BR987&ei=MDLgYf6KFcW75OUP6defOA&ved=0ahUKEwj-4siu8671AhXFHbkGHenrBwcQ4dUDCA4&uact=5&oq=UBS+Vila+Ipojuca+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgUIABCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEBYQHjICCCZKBAhBGABKBAhGGABQ2ApY2ApgrhVoAXACeACAAYsBiAGLAZIBAzAuMZgBAKABAaABArABAMABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=UBS+Vila+Jaguara+&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR974BR987&ei=JjPgYd3dFJep5OUP5peEwA8&ved=0ahUKEwjdiO-j9K71AhWXFLkGHeYLAfgQ4dUDCA4&uact=5&oq=UBS+Vila+Jaguara+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgUIABCABDIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjICCCYyAggmMgIIJjICCCZKBAhBGABKBAhGGABQoQ1YoQ1gzxVoAXACeACAAYEBiAGBAZIBAzAuMZgBAKABAaABArABAMABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR974BR987&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&q=hospital+publico+lapa&rflfq=1&num=10&sa=X&ved=2ahUKEwim07jp9K71AhVPI7kGHY33D2kQjGp6BAgCEF0&biw=1920&bih=969&dpr=1
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR974BR987&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&q=hospital+publico+lapa&rflfq=1&num=10&sa=X&ved=2ahUKEwim07jp9K71AhVPI7kGHY33D2kQjGp6BAgCEF0&biw=1920&bih=969&dpr=1
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR974BR987&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&q=escolas+p%C3%BAblicas+na+lapa+sp&rflfq=1&num=10&sa=X&ved=2ahUKEwjzy82_4bj1AhUGrJUCHSKnDbUQjGp6BAgCEE0&biw=1920&bih=969&dpr=1
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Escola Estadual Guilherme Kuhlmann - Largo da Lapa, 124 - Lapa de Baixo 

(11) 3611-6597 

 

Escola Estadual Professor Reynaldo Porchat - Rua dos Aliados, 540 - Alto da Lapa 

(11) 3832-7885 

 

Escola Estadual Anhanguera - Rua Antônio Raposo, 12-122 – Lapa 

(11) 3834-2140 

 

Escola Estadual Alexandre Von Humboldt - Avenida Raimundo Pereira de 

Magalhães, 1201 – Lapa 

(11) 3832-7913 

 

CEU Jaguaré- Prof. Henrique Gamba -  Avenida Kenkiti Simomoto, 80 – Jaguaré 

(11) 3716-2150 

 

Cultura: 

Centro Cultural Tendal da Lapa - Rua Guaicurus, 1100 - Água Branca 

(11) 3862-1837 

 

Centro Cultural e de Estudos Superiores Aúthos Pagano - Rua Thomé de Souza, 

997 – Lapa 

(11) 3539-6140 

 

Centro de Memória e Convívio da Lapa -  Rua Araçatuba, 522 - Vila Ipojuca 

(11) 3834-0004 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR974BR987&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&q=escolas+p%C3%BAblicas+na+lapa+sp&rflfq=1&num=10&sa=X&ved=2ahUKEwjzy82_4bj1AhUGrJUCHSKnDbUQjGp6BAgCEE0&biw=1920&bih=969&dpr=1
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR974BR987&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&q=escolas+p%C3%BAblicas+na+lapa+sp&rflfq=1&num=10&sa=X&ved=2ahUKEwjzy82_4bj1AhUGrJUCHSKnDbUQjGp6BAgCEE0&biw=1920&bih=969&dpr=1
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR974BR987&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&q=escolas+p%C3%BAblicas+na+lapa+sp&rflfq=1&num=10&sa=X&ved=2ahUKEwjzy82_4bj1AhUGrJUCHSKnDbUQjGp6BAgCEE0&biw=1920&bih=969&dpr=1
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR974BR987&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&q=escolas+p%C3%BAblicas+na+lapa+sp&rflfq=1&num=10&sa=X&ved=2ahUKEwjzy82_4bj1AhUGrJUCHSKnDbUQjGp6BAgCEE0&biw=1920&bih=969&dpr=1
https://www.google.com/search?q=ceu+lapa+sp&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR974BR987&biw=1920&bih=969&tbm=lcl&ei=uF3lYczNHpvK1sQPl6uT6A8&oq=ceu+lapa+sp&gs_l=psy-ab.3..0i333k1l2.1242544.1243780.0.1244933.4.4.0.0.0.0.132.492.0j4.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.4.491...0i67k1j0i512k1j0i7i30k1.0._VL2zZQNPig
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zc0MsgyLkyuMmC0UjWosDRJTk2zMEs1SjNJSkpOTbEyqDBLNDczsUhLMU1KNjU1M7L04itJzUtJzFFISVTISSxIBACkDBRP&q=tendal+da+lapa&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR974BR987&oq=tendal+d&aqs=chrome.1.0i355i512j46i175i199i512l3j69i57j0i10i512j0i512l4.5453j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=lugares%20culturais%20lapa&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR974BR987&ei=8KXmYZuJE4LW1sQP0pymgAI&ved=2ahUKEwirmrT6mrv1AhUlqpUCHQRPB9QQvS56BAgCEEE&uact=5&oq=lugares+culturais+lapa&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAjIFCAAQzQIyBQgAEM0COgcIABBHELADOgYIABAHEB46CAgAEAgQBxAeOggIABAHEAUQHjoHCC4QsQMQQzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwE6CAgAEIAEELEDOgsILhCABBDHARCvAToECC4QQzoECAAQDToGCAAQDRAeOggIABAIEA0QHkoECEEYAEoECEYYAFDzEljlPmD-RGgCcAJ4AIABqgGIAZAVkgEENS4xOZgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:1&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=12964980939785074891&lqi=ChZsdWdhcmVzIGN1bHR1cmFpcyBsYXBhWhgiFmx1Z2FyZXMgY3VsdHVyYWlzIGxhcGGSAQ9jdWx0dXJhbF9jZW50ZXKaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTkphbk5pY25KblJSQUKqARkQASoVIhFsdWdhcmVzIGN1bHR1cmFpcygM&phdesc=Ft6BkL8ggoI&rlst=f
https://www.google.com/search?q=lugares%20culturais%20lapa&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR974BR987&ei=8KXmYZuJE4LW1sQP0pymgAI&ved=2ahUKEwirmrT6mrv1AhUlqpUCHQRPB9QQvS56BAgCEEE&uact=5&oq=lugares+culturais+lapa&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAjIFCAAQzQIyBQgAEM0COgcIABBHELADOgYIABAHEB46CAgAEAgQBxAeOggIABAHEAUQHjoHCC4QsQMQQzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwE6CAgAEIAEELEDOgsILhCABBDHARCvAToECC4QQzoECAAQDToGCAAQDRAeOggIABAIEA0QHkoECEEYAEoECEYYAFDzEljlPmD-RGgCcAJ4AIABqgGIAZAVkgEENS4xOZgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:1&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=12964980939785074891&lqi=ChZsdWdhcmVzIGN1bHR1cmFpcyBsYXBhWhgiFmx1Z2FyZXMgY3VsdHVyYWlzIGxhcGGSAQ9jdWx0dXJhbF9jZW50ZXKaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTkphbk5pY25KblJSQUKqARkQASoVIhFsdWdhcmVzIGN1bHR1cmFpcygM&phdesc=Ft6BkL8ggoI&rlst=f

