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 SÉ
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC DESPACHOS: LISTA 2020-2-123

SUBPREFEITURA SEPREFEITURA REGIONAL SE
ENDERECO: RUA ALVARES PENTEADO, 49 / 53
2020-0.007.378-2 PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A
DEFERIDO
DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17, REGULAMENTA-

DA PELO DECRETO N 57.776/17.
2020-0.007.386-3 ROBERTO SCHAFFER
DEFERIDO
DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17, REGULAMENTA-

DA PELO DECRETO N 57.776/17.
2020-0.007.433-9 CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SILVA
DEFERIDO
DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17, REGULAMENTA-

DA PELO DECRETO N 57.776/17.

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

 Supervisão de Finanças

 DESPACHO
PROCESSO 6056.2020/0005014-9
I - À vista dos elementos informativos que instruem o 

presente e no uso da competência que me foi atribuída, confe-
rida pelo Título de Nomeação n.º 03 de 03/01/2019, publicado 
em 04/01/2019, e nos termos do artigo 16 do decreto 48.592 
de 06/08/2007, APROVO a prestação de contas do processo 
de adiantamento nº 6056.2020/0005014-9, em nome da Sra. 
Maria Luiza Gomes da Silva Azevedo, CPF: 047.577.998-37, re-
ferente ao periodo de 23 a 30/06/2020, no valor de R$ 1.000,00 
(mil reais).

II - PUBLIQUE-SE
III - Após, a supervisão de finanças para demais providen-

cias e arquivamento do processo.

 VILA MARIA/VILA GUILHERME
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC DESPACHOS: LISTA 2020-2-123

SUBPREFEITURA VILA MARIA-VILA GUILHERME
ENDERECO: RUA GENERAL MENDES, 111
2018-0.031.712-0 CARLOS ALBERTO DUARTE MO-

REIRA
DEFERIDO
NOS TERMOS DA LEI 11.228/92 E DECRETO 32.329/92.
2020-0.001.820-0 PHELLIPE ANDRADE COSTA
DEFERIDO
LEI N 16.050/14, LEI N 16.402/16, LEI N 16.642/17 E DE-

CRETO N 57.776/17.
2020-0.007.407-0 MARCOS GUSMAO MATHEUS
DEFERIDO
DEFERIDOCONFORME LEI 16.642/17 REGULAMENTADA 

PELO DECRETO 57.776/ 17 EDECRETO 53.289/12 ALTERADO 
PELO DECRETO 54.787/14

2020-0.007.408-8 MARCOS GUSMAO MATHEUS
DEFERIDO
DEFERIDOCONFORME LEI 16.642/17 REGULAMENTADA 

PELO DECRETO 57.776/ 17 EDECRETO 53.289/12 ALTERADO 
PELO DECRETO 54.787/14

 VILA MARIANA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC DESPACHOS: LISTA 2020-2-123

SUBPREFEITURA VILA MARIANA
ENDERECO: RUA JOSE DE MAGALHAES, N 500
2020-0.007.382-0 AMANDA SOARES CURCIO
DEFERIDO
DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17, REGULAMENTA-

DA PELO DECRETO N 57.776/17.
2020-0.007.396-0 TGSP-52 EMPREENDIMENTOS IMO-

BILIARIOS LTDA
DEFERIDO
DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17, REGULAMENTA-

DA PELO DECRETO N 57.776/17.
2020-0.007.397-9 ROBERTO PASTOR JUNIOR
DEFERIDO
DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17, REGULAMENTA-

DA PELO DECRETO N 57.776/17.
2020-0.007.435-5 CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES
DEFERIDO
DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17, REGULAMENTA-

DA PELO DECRETO N 57.776/17.

 COMUNICADO DE COMPARECIMENTO
Por infração ao disposto na Lei 13.478/02, art. 161, § único, 

foi recolhido da via pública os veículos abaixo relacionados. 
Solicitamos o comparecimento dos proprietários, no prazo de 
30 (trinta) dias corridos, a contar da data da publicação, à Praça 
de Atendimento desta PRVM, à Rua José de Magalhães, 500 – 
Vila Clementino, das 08:00 ás 17:00 horas, para providencias de 
retirada do veículo, sendo que o não comparecimento acarreta-
rá alienação do bem, pela municipalidade, por meio de Leilão.

Processo Proprietário Veículo
2019-3.033.732-5 Rodolpho Mario Carvalho Lopes Peugeot 

406 – Verde –Placa DDP 2773
2019-3.014.752-6 Fabio Requena Garcia Dodge Dakota – 

Preta – Placa DSG 0021
2019-3.018.449-9 Coml. Encanto Original Ltda Me Citroen 

Xantia – Preto – Placa COM 9527
2019-3.016.019-0 Brando Empr Imob. S/A Renaul 19 19RN 

– Verde – Placa CLB 1088
2019-3.022.093-2 Antonio Vinha Jr. Nissan Sentra – Prata 

– Placa EEW 8732
2019-3.014.522-1 Dario Gomes Correa de Pinto VW – Gol 

– Branco – Placa BMM 4196
2019-3.022.299-4 Wang Wen Chen Honda Legend – Azul 

– Placa BPG 1441
2019-3.022.576-2 Oswaldo Luiz Daewoo Espero – Prata – 

Placa CCR 7577
2019-3.028.824-3 Olinto Matias Faria Ford Escort – Azul – 

Placa CCS 4757
2019-3.030.445-1 Daniel Alexandre Wetzker Citroen Xsara 

– Prata – Placa DII 4741
2019-3.033.733-3 João Rodrigues Cunha Corcel II – Azul 

– Placa BNR 4933
2019-3.021.462-2 Verdyol Hidrosemeadura Ltda Fiat Palio – 

Preto – Placa FKE 7481
2019-3.025.374-1 JS Applied Elet Comércio Serv Ltda Fiat 

Siena – Cinza – Placa DRJ 7723
2019-3.020.542-9 Odair Gonçalves da Costa VW Gol – Ver-

de – Placa BRF 2597
2019-3.021.669-2 Marcos Antonio Marangoni Honda Civic 

– Prata – Placa CYG 5243

2019-3.021.200-0 José de Carvalho Sobrinho Neto Toyota 
Rav - Preta – Placa DEE 0843

2019-3.021.468-1 Verdyol Hidrosemeadura Ltda Fiat Palio – 
Preto – Placa EML 9080

2019-3.022.151-3 Marcos Fortunato Rodrigues Audi A6– 
Prata – Placa EML 9080

 ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSE-
LHO PARTICIPATIVO DA VILA MARIANA

Realização Virtual no dia 9 de junho de 2020, das 18h30 
às 20h30

Pauta
1. Funcionamento do 156
2. Cinemateca
3. Situação da ciclovia da Rua Domingos de Morais.
4. Entender e planejar nossa participação na Etapa 3 do 

processo de consulta pública da PLOA, de 6/6 a 4/7
5. Novos representantes dos CPMs no CMPU
6. Decidirmos uma data para reunião virtual com a SP 

Urbanismo para tratar sobre o PIU Ibirapuera
Coordenadora Laís Galhardi
Secretária Denise Delfim
Leitura da ata
O conselheiro Joel inquiriu sobre a situação do 156, pois, 

segundo ele, o serviço não está funcionando de fato e é o 
principal canal da Prefeitura aos munícipes. O menu não atende 
a todos os serviços e por isso o processo é finalizado sem a 
prestação do serviço ser feito de fato. A reclamação é que os 
atendentes devem dar uma maior assistência aos munícipes. 
A conselheira Mariana pediu para que enviássemos um ofício 
para a secretaria de tecnologia pedindo maiores explicações 
sobre o serviço.

O conselheiro Joel explicou que o problema é que se uma 
solicitação for enviada para outro setor, ela é cancelada e inda-
gou qual outro instrumento para podermos reclamar.

Carolina Rocha, interlocutora da Subprefeitura, aconse-
lhou acionarmos as secretarias de Inovação e Tecnologia e de 
Governo.

A conselheira Patrícia explicou que em qualquer processo 
existe uma avaliação interna para saber como é medido o tra-
balho, já que como munícipes não estamos satisfeitos.

A conselheira Denise sugeriu que fosse aumentado o menu 
de solicitação do 156.

A conselheira Carolina disse que sua solicitação realizada 
no ano passado não foi realizada.

O conselheiro Joel disse que o problema do 156 já identi-
ficado deve ser oficializado, então, às secretarias do Governo 
Municipal e à câmara dos vereadores para que saibam do mau 
serviço.

Salvador concordou e afirmou que como conselheiros 
devemos acionar as secretarias e a Rede Nossa São Paulo para 
mostrar o descontentamento com o serviço 156.

A coordenadora Laís disse que pode colocar esse problema 
do 156 ao grupo das 32 subprefeituras, redigindo um ofício 
e perguntando aos outros conselheiros se podem apoiá-lo. O 
conselheiro Joel se responsabilizou em fazer o ofício.

A conselheira Carolina falou sobre a Cinemateca, cuja situ-
ação atual é de total crise, está sem receber recursos federais e 
correndo o risco de perder o acervo que possui. Os conselheiros 
debateram e decidiram apoiar o movimento social criado com a 
intenção de pedir a manutenção da Cinemateca. A conselheira 
Patricia irá conversar com responsáveis do movimento e enten-
der como o conselho participativo pode apoiá-los.

Sobre a situação da ciclovia da Rua Domingos de Morais, 
a conselheira Carolina pediu para registrar em ata a ação que 
tivemos no mês anterior. A conselheira Carolina pediu, em maio, 
que enviássemos um e-mail para o colégio Arquidiocesano, 
responsável pela obra da ciclovia, questionando o novo prazo 
de entrega. O e-mail foi respondido dizendo que a entrega da 
infraestrutura será no dia 30/06 e a entrega da parte de sinali-
zação viária no dia 30/07.

A conselheira Márcia Norcia afirmou sobre a necessidade 
de termos a garantia de que a obra seja segura às pessoas com 
mobilidade reduzida e com deficiência visual para que possam 
transitar com segurança, inclusive no cruzamento do Shopping 
Santa Cruz.

Carolina, interlocutora da subprefeitura, disse que o en-
caminhamento desse questionamento deve ser enviado à CET.

Durval falou sobre a terceira etapa do PLOA, em que foram 
recebidas 94 sugestões e de como iremos nos organizar para 
escolhermos 15 propostas, questionando o curto tempo e o am-
biente virtual para isso acontecer. Foram estabelecidas reuniões 
para eleger as 15 propostas.

A coordenadora Laís afirmou que todo este processo é para 
oficializar as propostas da prefeitura e que, mais uma vez a 
secretaria está usando os conselheiros para isso.

O conselheiro Durval frisou que a decisão final não é do 
conselho e sim da prefeitura. E estabeleceu um prazo de 10 dias 
para que cada conselheiro escolha 15 sugestões para que 5 
delas sejam encaixadas como prioridade. E indagou o que serão 
feitas das outras sugestões.

A coordenadora Laís disse que teoricamente as 94 pro-
postas deveriam ser votadas para selecionar as 15. E que a 
votação deveria ser digital para depois passá-las para as áreas 
financeiras, técnicas e jurídicas. Embora tenha salientado que 
não dá para saber os parâmetros destas áreas, pois não fomos 
informados das diretrizes.

Carolina, interlocutora da subprefeitura, informou que a As-
sociação Viva Moema fez o mesmo questionamento e também 
sobre as propostas que desde 2016 estão previstas.

A coordenadora Laís explicou que o orçamento é feito anu-
almente e que as propostas não executadas não se acumulam.

Ficou estabelecido que as propostas devem ser escolhidas 
por tema e localização geográfica.

Laís agendou a primeira reunião para discutir o PLOA no 
dia 16, às 18h30.

Sobre os novos representantes do CPM na CMPU, o con-
selheiro Durval foi destacado para representar a Macro-Região 
Sul, que inclui o Ipiranga e Jabaquara. E, se houver outros inte-
ressados é necessário pensar num critério para a sua escolha 
– que deve ser técnico. Ficou combinado de entrar em contato 
com a Gleuda.

Sobre a data de reunião do PIU – Ibirapuera (Projeto de 
Intervenção Urbana) será necessário marcar uma data com o 
SP Urbanismo.

A conselheira Carolina informou que não há atas recentes 
das reuniões dos parques da região publicadas no site da Secre-
taria Verde e Meio Ambiente. E por não ter acesso às atas, fica 
impossível de saber o que se passa nos parques, e lembrou que 
é uma atribuição do conselho participativo manter comunica-
ção com outros conselhos do território.

A conselheira Laís afirmou que não é competência do 
conselho participativo fiscalizar outros conselhos e que a lei 
diz que as atas devem ser publicadas no mural do parque, mas 
não na internet.

A conselheira Carolina explicou que não está querendo 
fiscalizar o conselho, mas sim ter acesso as atas, e que é res-
ponsabilidade da SVMA essa publicação e não do conselho, e 
sugeriu que fosse feito um ofício pedindo que a SVMA divulgas-
se as atas dos parques do território da Vila Mariana no site dos 
conselhos gestores de parques.

A conselheira Laís não concordou com o ofício, baseado 
no art. 8º da Lei nº 15.910/2013, mas disse que esta decisão 
dependeria do posicionamento dos demais conselheiros. So-
mente os conselheiros Durval, Mariana e Carolina votaram a 
favor. No entanto, como ninguém mais se manifestou a favor, 
ficou decidido que o ofício fosse enviado em nome do munícipe, 
não do CPM-VM

A conselheira Ângela fez um informe sobre a poda de 
árvores no condomínio dos Bancários. Carolina, interlocutora da 

subprefeitura, explicou que a prefeitura autoriza o munícipe a 
contratar uma empresa que tem que ter um engenheiro agrôno-
mo. O munícipe André Mengatti reclamou sobre as podas irre-
gulares da ENEL. Informou que abriu uma reclamação no 156 e 
não teve retorno. E perguntou qual o caminho para defender as 
árvores já que para ENEL o interesse é proteger os fios?

Participantes:
Poder público: Carolina Rocha – Subprefeitura Vila Mariana
Conselheiros titulares: Lais Galhardi, Carolina Borges, Dur-

val Tabach, Marcia Norcia, Denise Delfim, Eliana A. Conquista, 
Joel Pagan, Mariana Mello, Tatiana Pimentel, Angela Quinta-
nilha, Patricia Albuquerque, Ellen Baraldi, Carlos Felicissimo. 
Conselheiros suplentes: Lucian De Paula, Salvador Serrato.

Conselheiros ausentes: Victor Zacarias – justificou compro-
misso de trabalho, Heitor Vieira Neto (não justificou a ausência)

Munícipes: Gustavo Duque, Andre Mengatti, Claudia Cahali, 
Simone Boacnin e Marcela Munhoz

 ATA DA 81ª A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO PARTICIPATIVO DA VILA MARIANA

Realizada por videoconferência através da plataforma Tea-
ms, no dia 30 de junho de 2020, das 18h30 às 20h30

Pauta:
Etapa 3 do processo de Audiência Pública do Projeto de 

Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2021: Priorização das propostas 
enviadas para a região da Subprefeitura da Vila Mariana

Coordenadora:
Laís Galhardi
Participantes:
Poder público: Carolina Rocha – Subprefeitura Vila Mariana
Conselheiros titulares: Laís Galhardi, Carolina Borges, Dur-

val Tabach, Marcia Norcia, Joel Pagan, Mariana Mello, Angela 
Quintanilha, Patricia Albuquerque, Eliana Conquista e Carlos 
Felicissimo.

Conselheiros ausentes: Victor Zacharias, Heitor Vieira Neto, 
Tatiana Pimentel, Denise Delfim, Ellen Baraldi

Conselheiros suplentes: Lucian De Paula, Paulo Tulim e 
Salvador Serrato.

Munícipes: Claudia Cahali, Simone Boacnin
Preâmbulo:
Durante a análise das 94 propostas enviadas para esta 

Subprefeitura, verificamos, por um lado, que muitas solicitações 
apareciam de forma recorrente em diversas propostas, embo-
ra estas solicitações não fossem necessariamente seu tema 
principal. Por outro lado, algumas propostas eram claramente 
complementares, passando a fazer sentido somente quando 
vistas em conjunto com outras propostas, compondo com elas 
uma unidade. Sendo assim, após ponderações e entendimen-
tos conduzidos por e-mail entre membros deste Conselho e 
o Sr. Tacio Piacentini, Analista de Políticas Públicas e Gestão 
Governamental da Secretaria Municipal da Fazenda, no intuito 
de tornar nossa contribuição mais relevante para a Prefeitura e 
para os munícipes que representamos, optamos por proceder o 
agrupamento e reorganização de uma parte dessas solicitações, 
resultando na criação de novos itens derivados dos originais 
enviados pelos munícipes, os quais denominamos propostas 
agrupadas. Algumas destas propostas agrupadas foram sele-
cionadas para a etapa seguinte do processo participativo: a 
votação popular. Cabe ressaltar que estes agrupamentos foram 
feitos com o cuidado de não distorcer, subverter, nem adicionar 
novas pautas ou reivindicações que já não estivessem presentes 
nas propostas originais dos munícipes. Isto pode ser verificado 
por meio da leitura das propostas originais, cujos códigos iden-
tificadores estão listados na descrição das propostas agrupadas 
selecionadas, conforme se vê abaixo. Acreditamos assim poder 
dar mais eficácia e legitimidade ao processo participativo, uma 
vez que esta reorganização reflete com maior fidelidade as pre-
ocupações prioritárias da população expressas nas propostas.

Ata:
A reunião teve início com as descrições e justificativas 

das propostas agrupadas, apresentadas pelos conselheiros 
e o munícipe que as adicionaram, respectivamente: Durval 
Tabach, Carolina Borges e Lucian de Paula. Depois dessas 
apresentações, foi feita a leitura das propostas dos munícipes, 
de que os conselheiros presentes já tinham prévia ciência. Após 
ponderações gerais, tendo cada um dos presentes defendido 
seus pontos de vista, procedeu-se a seleção das 15 propostas 
conforme relação abaixo. A reunião foi encerrada após a leitura 
das propostas selecionadas.

Segue a relação de propostas selecionadas:
1) Código Identificador: 3321
Tema informado: Desenvolvimento Econômico e Trabalho
Contribuição: Uma reportagem foi exibida pela TV câ-

mara de São Paulo a respeito de um projeto de hortas ur-
banas em terrenos ociosos da cidade, a cargo de uma sub-
prefeitura em parceria com associações, cooperativas e 
sobretudo uma empresa municipal que converte as sobras de 
podas das árvores da cidade em adubo (https ://www.youtube.
com/watch?v=NfEM6biWbSs). Esse projeto é importante em 
múltiplos sentidos. Gera renda e emprego aquecendo a econo-
mia da cidade a partir de um relativamente baixo investimento, 
além de contribuir para a segurança e saúde alimentar, a 
redução de custos para o consumidor e para a administração 
pública (essa produção poderia abastecer as escolas e demais 
repartições públicas por exemplo), a educação e equilíbrio 
ambiental. O projeto faz cumprir a lei da função social da pro-
priedade, ao mesmo tempo. O potencial de ganho de escala é 
enorme, se houver um esforço conjunto em toda subprefeitura 
por reproduzir o caso mostrado em reportagem, organizando os 
interessados em produzir e cuidando de todas as fases integra-
das da cadeia de produção, do fornecimento de sementes ao 
local da cidade em que se instalarão novas feiras.

2) Código Identificador: 3336
Tema informado: Meio Ambiente
Contribuição: Sugerimos ampliar e melhorar áreas verdes. 

Requalificar as áreas verdes situadas na rua Marcelino Cham-
pagnata nos seguintes trechos:

1-na confluência da rua Marcelino Champagnata com a rua 
Josimar Moreira de Melo.

2- na confluência da rua Marcelino Champagnata com a 
rua João Batista Monteiro. Transformar esta área verde do bair-
ro em um espaço de convivência com equipamentos, bancos, 
mesa, aparelhos de ginástica

Localizadas no Jardim Vila Mariana / Chácara Klabin.
3) Código Identificador: 3352
Tema informado: Outros temas
Contribuição: Criação do “Passeio do Uberabinha”, um par-

que linear/caminho verde no Distrito Moema, ao longo do tra-
jeto do córrego Uberabinha, exclusivo para pedestres, ciclistas e 
outros modais de transporte ativo, ligando a Av. Helio Pelegrino 
à Av. Ibirapuera, passando por vielas atualmente degradadas e 
faixas não edificantes subutilizadas, com uma extensão total 
aproximada de 1,1 km.

Esta sugestão já foi apresentada como contribuição para 
os Planos de Ação das Subprefeituras em Fevereiro/20, cuja 
devolutiva está ainda pendente, estando alinhada aos objetivos 
e diretrizes definidos nos referidos Planos de Ação para aquele 
perímetro, mas que não serão postas em execução no presente 
ano.

Adicionalmente, a mesma sugestão foi também apresenta-
da, em 2019, por ocasião da consulta pública para a LOA 2020, 
em ofício elaborado pelo Conselho Participativo da Vila Maria-
na, contendo estudo com as principais demandas da região.

O “Passeio do Uberabinha” pode resolver ou mitigar diver-
sos problemas daquela localidade, tais como a requalificação de 
espaços públicos, melhora na circulação de pedestres e ciclistas, 
promoção do convívio social e valorização de passeios públicos 
como áreas de uso comum, recuperação e conservação am-
biental de cursos d’água, manejo de águas pluviais e combate 
a enchentes.

Mais detalhes desta sugestão, com fotos e mapa, estão na 
contribuição enviada ao Plano de Ação da Subprefeitura da Vila 
Mariana, cuja versão em formato PDF que pode ser baixada no 
seguinte link:

https://www.dropbox.com/s/lx1tezhxuv3eh8g/Ficha_de_
Contribuicoes_Planos_de_Acao_das_Subprefeituras_2020_Pas-
seio_do_Uberabinha.pdf?dl=0

4) Código Identificador: 3363
Tema informado: Meio Ambiente
Contribuição: Precisamos de mais plantio de árvores nas 

ruas para fazer sombras e refrescar, mas sem bloquear as calça-
das que são muito estreitas. Plantem mais árvores nas avenidas, 
mas tirem vagas de estacionamento e alarguem as calçadas 
para fazer esse plantio sem prejudicar a circulação de pessoas.

5) Código Identificador: 3372
Tema informado: Transportes e mobilidade
Contribuição: Regulamentar e destinar verba para o progra-

ma BikeSP! É um programa muito importante que dá incentivos 
para que as pessoas usem a bicicleta ao invés do automóvel ou 
do transporte público. Reduz aglomerações e lotação e reduz 
a poluição e os atropelamentos. Estima-se que a economia 
gerada no SUS é aprox. 24 vezes maior que o investimento 
público feito.

6) Código Identificador: 3374
Tema informado: Transportes e mobilidade
Contribuição: Criação de bicicletários públicos nos termi-

nais urbanos de transporte coletivo para possibilitar intermo-
dalidade.

7) Código Identificador: 3414
Tema informado: Direitos Humanos e Cidadania
Contribuição: Projeto de Capacitação para o exercício da 

cidadania ativa: Oficinas de cidadania e inclusão para pessoas 
com deficiência e seus familiares/Fórum das Pessoas com Defi-
ciência da regional Vila Mariana

8) Proposta agrupada; referências: 3333, 3338, 3346, 3347, 
3348, 3352, 3355, 3363, 3377, 3381, 3399, 3400, 3408, 3411, 
3412, 3413

Tema Informado: Zeladoria Urbana e Temas de Bairros
Contribuição: Requalificação e Ampliação de Calçadas
16 propostas enviadas mencionam a requalificação e/

ou ampliação de calçadas, mostrando a importância que a 
população local tem dado a esta questão e a necessidade da 
execução da obra.

9) Proposta agrupada; referências: 3327, 3352, 3326, 3349, 
3363, 3397, 3345, 3398, 3350

Tema Informado: Zeladoria Urbana e Temas de Bairros
Contribuição: Revitalização de praças, áreas verdes e plan-

tio de árvores
com instalação e manutenção de equipamentos infantis e 

para terceira idade
10) Proposta agrupada; referências : 3334, 3346, 3352, 

3355, 3377, 3400
3 votos
Tema informado: Zeladoria Urbana e Melhorias de Bairros
Contribuição: Obras de Acalmamento de Tráfego. Além das 

calçadas, os pedidos de medidas de acalmamento de tráfego 
também foram recorrentes, mostrando que a população local 
quer caminhar mais e usar mobilidade ativa na região desta 
subprefeitura.

11) Proposta agrupada; referências: 3326, 3351, 3352
Tema informado: Zeladoria Urbana e Melhorias de Bairros
Contribuição: Obras de Drenagem da bacia do Uberabinha. 

Os problemas de alagamento da região do córrego Uberabinha, 
no distrito de Moema, preocupam a população local e são 
mencionados em três propostas. Estas obras estão incluídas 
em planos de ações regionais de anos anteriores mas nunca 
chegaram a ser executadas.

12) Proposta agrupada; referências: 3324, 3342, 3343, 
3357

Tema informado: Educação
Contribuição: Melhorar o atendimento das escolas públicas 

da região.
Ampliar o número de vagas, oferta de período integral e 

diminuição de alunos por sala e metro quadrado na educação 
infantil conforme previsto no Plano Municipal de Educação 
nas metas 2 e 9: http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/
Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Conheca-o-Plano-Municipal-de-
-Educacao-de-Sao-Paulo

13) Proposta agrupada; referências: 3356, 3401
Tema informado: Educação
Contribuição: Alimentação Escolar - Merenda.
Integrar a CODAE (Coordenação de Alimentação Escolar) 

em propostas curriculares de educação alimentar e nutricional 
para que estas deixem de ser apenas atividades pontuais, 
passando a serem realizadas atividades em articulação com a 
comunidade escolar, integrada à implantação da horta, como 
projeto coletivo da escola, e aumentar a oferta de orgânicos 
nas escolas da região, incluindo as terceirizadas.

14) Proposta agrupada; referências: 3406
Tema informado: Alimentação
Contribuição: Propostas inspiradas nas discussões da Pré-

-conferência de Segurança Alimentar e Nutricional de 2019
1- Realizar e promover campanhas publicitárias sobre a 

importância da alimentação saudável com observância ao valor 
nutricional dos alimentos.

2- Implantar Centros de Referência em Segurança Alimen-
tar e Nutricional (CRESANs) como espaço de divulgação de 
informações, práticas e articulação de ações em SAN.

3- Retomar os programas de apoio e incentivo a agricultura 
familiar e agroecológica (ex: Proaup) e fomentar o escoamento 
da produção com ações diversas, criação de grupos de compras.

4- Integração/criação entre equipamentos públicos exis-
tentes: Banco de alimentos, Pátio de Compostagem e Sacolão 
público

5- Implantar cozinhas comunitárias ou restaurantes popula-
res nas regiões que possuem CTA ou pessoas em vulnerabilida-
de, além da retomada do convênio com o “Bom Prato”.

15) Proposta agrupada; referências: 3411, 3412, 3413
Tema informado: Zeladoria Urbana e Melhorias de Bairro
Contribuição: Promoção da acessibilidade, mobilidade, 

orientação e deslocamento com segurança para as Pessoas 
com Deficiência Visual que frequentam as entidades para este 
público no distrito Vila Mariana através de Rotas Acessíveis que 
partem da estação do Metrô mais próxima e vão até a porta da 
instituição. As calçadas devem estar em bom estado, tornando-
-se uma boa base, sobre elas fazer a aplicação do material 
Thermoplast que servirá de guia podo tátil, formando o trajeto 
de piso tátil direcional e de alerta conforme indicam as normas 
d técnicas. A CPA (Comissão Permanente de acessibilidade) /
SMPED (Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência) insta-
lou um protótipo de piso tátil com o material Thermoplast, de 
execução mais rápida que os pisos táteis de cerâmica, também 
não implica em quebra da calçada para instalação. O protótipo 
foi aprovado pelos representantes das entidades de pessoas 
com deficiência visual e seus técnicos que foram testá-lo. 
Propõe-se a aplicação do material em calçadas da região com 
intensa circulação de pessoas com deficiência visual .São elas:

1- Entre Metrô Vila Mariana e ABRASC(Associação Brasilei-
ra de Apoio ao surdo –cego).R. Baltazar Lisboa, 212.

2- Entre Metrô Santa Cruz e ADEVA( Associação dos Defi-
cientes Visuais e Amigos) - R. São Samuel, 174.

3-Entre Metrô Praça da Árvore e CADEVI (Centro de Apoio 
ao Deficiente Visual), Rua dos Heliotrópios, 338.
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Assunto: Obra Emergencial – CONTENÇÃO DE ENCOSTA 

(talude) em Lote Municipal e Serviços Complementares.
Local: Rua Afonso Celso, 147 - Vila Mariana
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