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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: 36.066.306,58 

• Executado (até outubroo): 22.420.029,48 

• Valor destinado à zeladoria: 17.679.893,69   
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3. COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS (CPO) 

 

 

Serviço de manutenção Produção   

Tapa-buraco JUL AGO SET OUT TOTAL 

Número de buracos tapados 510 514 310 345 1679 

Área de buracos tapados (m²) 6.028,97 7.259,72 5.017,89 4.741,01 23047,59 

Quantidade massa utilizada (tonelada) 729,93 871,28 602,08 569,99 2773,28 

 
     

Conservação de logradouros JUL AGO SET OUT TOTAL 

Extensão de guias e sarjetas (m) 167,5 191 373 189 920,5 

Extensão de sarjetão (m) 116 60 140 82 398 

Área de passeio (m²) 215 483 828 435 1961 

Área de alvenaria (m²) 191 61 68 284 604 

      

Poda de árvores JUL AGO SET OUT TOTAL 

Quantidade de árvores podadas 75 86 64 100 325 

Quantidade de árvores removidas 39 59 76 56 230 

Quantidade de árvores transplantadas 0 0 0 0 0 

Quantidade de árvores plantadas 5 4 0 0 9 

 
     

Áreas ajardinadas JUL AGO SET OUT TOTAL 

Área de limpeza (corte de mato/ grama) (m²) 120.300 116.500 201.900 233.500 672200 

 
     

Microdrenagem Mecanizada JUL AGO SET OUT TOTAL 

Quantidade de BL limpas mecanicamente 329 282 272 265 1148 

Quantidade de PV limpos mecanicamente 93 83 81 76 333 

Extensão de ramais limpos mecanicamente (m) 1227 1295 1184 1232 4938 

Extensão de galerias limpas mecanicamente (m) 1236 1169 1342 1000 4747 

 
     

Desassoreamento de Piscinão JUL AGO SET OUT TOTAL 

Volume de detritos retirados (toneladas) 0 28,39 0 0 28,39 

 
     

Manutenção de bombas do piscinão JUL AGO SET OUT TOTAL 

Quantidade de horas 0 0 0 0 0 

 
     

Cata-bagulho JUL AGO SET OUT TOTAL 

Toneladas 60 75 72 71 278 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

3.1. Remoção de entulho e limpeza  

 

A Subprefeitura Cidade Ademar possui uma equipe atuante no setor de remoção de entulho 

e limpeza da região, hoje a operação cata-bagulho atua diariamente realizando um ciclo completo 

nas redondezas em um mês, assim, mensalmente o munícipe sabe que ocorrerá a limpeza na sua 

região. Em média são removidas 39 t de resíduos por mês, somente com a operação cata-bagulho, e 

estamos trabalhando para aumentar este número, em outubro, por exemplo, foram removidas 71 t de 

resíduos. A região sofre com muitos pontos viciados, onde os resíduos são retirados num dia e no 

outro já está sujo novamente. Além de sofrer com quadrilha de “caçambeiros” no perímetro. 

Estamos ampliando as parcerias com GCM e PM para ações de fiscalizações. 

A fim de diminuir o descarte irregular a Subprefeitura vem implementando a execução de floreiras 

em pontos viciados. 
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3.2. Poda /Áreas ajardinadas 

 

Possuímos duas equipes responsáveis pelas podas, onde são realizadas em média 65 podas 

por mês. Para a realização das podas é realizada uma inspeção por um agrônomo onde é avaliada a 

situação do indivíduo arbóreo e é constatada a necessidade ou não da remoção da árvore, hoje 

temos uma média de 57 remoções de árvores por mês, onde estas apresentavam algum tipo de risco 

à população. Paralelo ao serviço de poda, temos duas equipes responsáveis pela conservação de 

áreas ajardinadas, onde realizamos a limpeza/corte de grama numa média de 255.168 m²/mês. 
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3.3. Limpeza de galerias/córregos 

 

Temos dois grandes córregos na região, Zavuvus e Cordeiro, além dos afluentes dos 

mesmos, aliado à presença de comunidades margeando estes veios, com esta situação muitos 

detritos são lançados nos córregos e muitas vezes retornam para as galerias, lembrando também 

que, o descaso da população em jogar lixos nas ruas e a presença dos pontos viciados contribui no 

entupimento das galerias, assim temos muitos casos onde a equipe não vence a situação. Porém, 

para dirimir estes casos temos uma equipe responsável pela limpeza manual de córregos, onde são 

limpos em média 28.800 m² de margens e uma equipe especializada na limpeza de galerias e bocas 

de lobo, onde são limpos mensalmente 1.050 m de ramais, 1.025 m de galerias, 245 bocas de lobo e 

70 poços de visita.  
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3.4. Tapa buracos 

 

Atualmente executamos, aproximadamente, 600 toneladas/mês, com este volume de 

material são concluídos, por volta de, 450 buracos por mês. Estes serviços executados representam 

uma área de 5.500 m² de buracos por mês.  
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3.5. Conservação de logradouros/galerias 

 

Em relação à conservação de logradouros e galerias existe uma demanda muito grande, 

aliada a esta situação temos regiões que precisam de infraestrutura como guias, sarjetas e 

pavimento, porém, muitas vezes, por se tratarem de áreas de proteção ambiental necessitam de 

materiais específicos para reparos e pavimentação. 

Possuímos três equipes atuantes neste setor, onde são executados mensalmente, 

aproximadamente, 130 m de guias e sarjetas, 61 m de sarjetões, 240 m² de passeio e 50 m² de 

alvenaria (caixas para galerias e muretas).  
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3.6. Piscinões: 

 

A região de Cidade Ademar possui 3 piscinões, quais sejam: 

 

R1  

Local: Rua Álvares Fagundes, 957; 

R2 

Local: Praça Ligia Maria Salgado Nóbrega; 

R3 

Local: Praça Aristides de Sousa Mendes. 

 

Estes reservatórios são dotados de modernas técnicas de armazenamento de água, remoção e 

limpeza de resíduos, atualmente são removidas em média 630 t de resíduos por mês. Os piscinões 

trabalham para atender as vazões do córrego do Cordeiro e seus afluentes bem como águas vindas 

das ruas nas regiões dos bairros Americanópolis, Cidade Domitila e Jardim Jabaquara. 
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3.7. Ação concentrada de zeladoria nos grandes corredores 

 

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

capital, sempre aos sábados, das 7 às 13h. 

No segundo semestre de 2019 a Subprefeitura Cidade Ademar atuou em pontos como: 

- Av. Yervant Kissajikian; 

- Av. Cardoso de Melo Neto; 

- Estrada do Alvarenga; 

- Av. Américo Richter; 

- Rua Dr. José Silvio de Camargo; 

- Av. Cupecê. 

 

Nestes locais foram realizadas ações de zeladoria foram executados os seguintes serviços no 

segundo semestre: 

 

1. Poda – 50 unidades; 

2. Remoção de árvores – 3 unidades; 

3. Limpeza de bocas de lobo – 44 unidades; 

4. Limpeza de ramais de águas pluviais – 240 m; 

5. Limpeza de poços de visita – 11 unidades; 

6. Limpeza de galeria – 161 m; 

7. Reforma de passeio – 22 m; 

8. Execução de sarjeta/sarjetão – 19 m; 

9. Execução de tapa buracos – 21 buracos (utilizando 47,72 toneladas de massa asfáltica); 

10. Troca de 5 guias; 

11. Limpeza de córregos – 1.200 m²; 

12. Capinação – 7.900 m²; 

13. Plantio de mudas ornamentais – 350 unidades; 

14. Execução de rampas de acessibilidade – 2 unidades. 

 

Lembrando que os quantitativos supramencionados são de ações realizadas apenas em meio período 

de trabalho em 4 sábados, sendo um por mês de julho a novembro. 
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4. COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

(CPDU) 

 

1. Controle de atendimento balcão 

CPDU – todas as unidades JUL AGO SET OUT TOTAL 

  645 480 380 440 1945 

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

Tipo de atendimento [todas as unidades JUL AGO SET OUT TOTAL 

TT Mov de PA recebidos 195 256 215 155 821 

TT Mov de PA encaminhados 184 275 298 243 1000 

Estoque 5687 5611 5568 5484 22350 

TT Movimentações mês 379 531 513 398 1821 

3. Análise de Movimentação Processos Eletrônicos SEI 

Tipo de Movimentação JUL AGO SET OUT TOTAL 

Tramitação 879 1089 1005 829 3802 

Andamento fechado 418 607 936 332 2293 

Andamento aberto 461 483 566 497 2007 

  559 713 458 390 2120 

4. Autos de infração [multas] 

Multas  JUL AGO SET OUT TOTAL 

TT mês 27 31 28 26 112 

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

Certidões JUL AGO SET OUT TOTAL 

Deferidas 0 0 0 0 0 

Indeferidas 0 0 0 0 0 

Recursos cadastrados (situação) JUL AGO SET OUT TOTAL 

Defesa 8 5 7 10 30 

Recurso extemporâneo 0 1 1 1 3 

Reconsid. Defesa 4 0 0 0 4 

Recurso 6 0 0 1 7 

Recurso prefeito 0 0 0 0 0 

6. Supervisão de fiscalização 

  JUL AGO SET OUT TOTAL 

Solicitações 227 228 205 180 840 

Demandas 251 194 188 173 806 

Fiscalizações 162 113 181 138 594 

Carcaças - apreensões 0 4 4 8 16 
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4.1.  Operação para apreensões de  bens e mercadorias  

 

- 08/09 – Operação Feira do Rolo / Rua Tomé André : Foram apreendidadas  mercadorias em um 

total de 37 lacres. 

 

- 19/09 – Destruídas cerca de 200 propagandas irregulares (Placas ,faixas e cavaletes) no pátio da 

Subprefeitura  de Cidade Ademar. 

 

- 01/10 -   Apreensão de Madeiras : Foi feita a apreensão de madeiras depositadas irregularmente 

em via pública sito a Rua Leoncio Ribas Marinho, Travessa da Rua Antonio do Campo. 

 

- 29/10 – Apreensão de Mercadorias – Foi realizada apreensão de mercadorias que se encontravam 

de maneira irregular na Rua Matilde Costa em um total de 10  lacres. 

Destruição de Defesa Irregular 
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4.2.  Comando de Descarte Irregular  

 

- 28/09 – Comando para coibir descarte irregular de entulho, percorreu um trajeto que foi da Zike 

Tuma, Estrada do Alvarenga até divisa com Diadema, no período noturno não sendo constatada 

nenhuma irregularidade no período 
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4.3.  Operações noturnas (Bares) 

 

- 14/09 – Operação Bares  

Foram vistoriados 14 locais; 

04 não foram encontrados; 

02 funcionando a porta fechada; 

06 fechados; 

02 funcionando de portas abertas (autuação com termo de orientação – ME. 

 

-18/10 – Operação Bares 

Vistoria no rancho Querência – Localizado na Estrada do Alvarenga,4916.  Estava realizando 

propaganda de evento noturno , onde com a intervenção da subprefeitura e apoio da GCM e PM foi 

possível o cancelamento do evento  irregular. 

 

-27/10 – Operação Bares 

Foram vistoriados 13 locais; 

02 não localizados; 

02 eram casas; 

02 bares onde foram emitidos Termos de orientação; 

02 bares onde foram lavrados autos de Multas; 

05 fechados. 
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4.4.  Operação Defesa das Águas 

 

09/09 - Vistoria no loteamento Veneza 1 em conjunto  Subprefeitura Cidade Ademar e GCM  – Foi 

realizada apreensão de 1401 Tijolos Baiano ; 

08/10 – Vistoria no Condomínio Roma em conjunto Subprefeitura  Cidade Ademar e GCM onde foi 

constatado que o  loteamento está congelado, foram apreendidos blocos de concreto, tijolo baiano, 

areia e brita; 

14/10 – Vistoria no Condomínio Veneza em conjunto Subprefeitura de Cidade Ademar e GCM 

onde foram apreendidos os seguintes materiais: 29 vigotas, 681 tijolos, 170 blocos, 3mcubicos  de 

areia fina e 368 tijolos.    

 

 

4.5.  Operação Córrego Zavuvus  

 

Notificações de moradias a beira  do córrego  Zavuvus identificados pela Defesa Civil: 

 

21/10 – 38 notificações; 
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5. COORDENADORIA DE GOVERNO LOCAL 

 

Supervisão de Cultura 

Geraldo Varote de Souza 

 

Supervisão de Esportes e Lazer 

Paulo Sérgio Vieira 

 

Supervisão de Habitação 

Saulo Inácio da Silva  

 

 

Supervisão de Cultura       

  JUL AGO SET OUT TOTAL 

Atendimentos  43 31 30 38 142 

Portaria 31 19 17 57 124 

      

Supervisão de Esportes e Lazer       

  JUL AGO SET OUT TOTAL 

Atendimentos  37 42 29 35 143 

      

Supervisão de Habitação       

  JUL AGO SET OUT TOTAL 

Atendimentos  192 140 214 253 799 

Reuniões 6 2 8 4 20 

Visitas 7 3 5 3 18 

 

 

 

 

5.1. Supervisão de Cultura – Eventos realizados  

 

18/08 – Bike Anjo  

24/08 – 1º Festival de Musica - Bandas Gospel - Femusa 

14/09 – 3º Festival de Capoeira 

05/10 – 1ª Festa da Primavera Jardim Prudência 

12/10 – 18ª Missa Campal – Nossa Senhora Aparecida  

12/10 – 8º Moto criança 
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5.2. Supervisão de Esportes e Lazer  

 

Atividades 

 

Jogos da Cidade – Etapa Municipal (Futsal Masculino e Feminino, Futebol de campo). 

Virada Esportiva - CDC’s Represa Nova, Dorotéia, Missionária, Cidade Ademar,  Jardim Miriam e 

Niterói. 

Atividades da 3ª idade  CDC Missionária. 

Atividades de Lutas (judô, Capoeira e Karatê) – CDC Jadim Miriam. 

Escolinha de Futebol para crianças e adolescentes - CDC’s Represa Nova, Dorotéia, Missionária, 

Cidade Ademar,  Jardim Miriam e Niterói. 

Campeonato de Futebol de campo nos CDC’s  Missionária (Copa Missionária) e Niterói (Copa 

Niterói). 

Final dos Jogos da Cidade  

Rua da Gente 02 eventos – Praça - Av. Yervant Kissajikian, 260 e Praça Comunitária Ligia Maria 

Salgado. 

 

 

Ruas de Lazer  

 

04 existentes  

 

Ruas;  Jubaris, Adolfo Adam, Jesus Borges Gouveia, Virgílio Gonçalves Leite. 

 

04 em fase de avaliação – CET 

 

Ruas dos Boros,  José Frank, Frei Francisco Ferreira e Gregório Fagundes. 

 

 

5.3. Supervisão de Habitação  

 

Durante os meses de Julho à Outubro esta Supervisão esteve focada no atendimento aos munícipes 

prestando orientações e realizando cadastros junto COHAB. De maneira mais expressiva atendemos 

os munícipes do Córrego do Zavuvus que foram notificados sobre a sua desocupação. 
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6. ÔNIBUS LILÁS 

 

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

permaneceu na Subprefeitura Cidade Ademar durante o mês de Julho.  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. 

Durante o mês o ônibus passou 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. Mutirão nos Bairros  

 

O Programa Mutirão nos Bairro é uma ação da Prefeitura de São Paulo que tem o apoio das 

Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Cidadania, 

Saúde, Cultura, Pessoa com Deficiência, de Subprefeituras e Cohab – Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo.  

 

Em 14/09 foi realizado na Praça Bacharel Fernando Braga Pereira da Rocha (Praça do 

Jardim Miriam) com um público estimado de 6.000 pessoas. 
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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 Jul Ago Set Out Total 

Autuação Externa 71 67 64 55 257 

Cadastro de emissão de cartão estac. Idosoe DEFIS 153 176 175 129 633 

Cartão SUS 2 0 0 0 2 

CCM 132 92 102 162 488 

Certidão 96 106 62 44 308 

DAMSP Eletrônica 121 123 75 141 460 

Dívida Ativa 391 379 458 388 1616 

IPTU 483 502 561 464 2010 

Outros Serviços 85 27 16 18 146 

PPI 296 303 312 250 1161 

Rebaix. de Guias 0 0 0 0 0 

SAIP 2 2 0 1 5 

Senha Web 412 453 393 425 1683 

SIGRC 1 0 0 0 1 

TID 0 0 0 0 0 

TOTAL 2.245 2.230 2.218 2.077 8770 
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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. 


