
 

RESULTADO DA VOTAÇÃO POPULAR 

 

A etapa de votação das Audiências Públicas para o PLOA 2021 apresentou 

números expressivos. Foram registrados 43.831 votos de 17.818 participantes 

(cada participante pode votar em até 5 propostas, de qualquer Subprefeitura 

paulistana). Como resultado, foram escolhidas 163 propostas de munícipes, 

que agora seguem para a próxima etapa do processo, a análise de viabilidade 

pelo corpo técnico da Prefeitura. 

Nesta etapa, a viabilidade de cada uma das 163 propostas será avaliada tendo 

em vista critérios técnicos, jurídicos e orçamentários. Caso seja considerada 

viável, deverá ser incorporada ao Projeto de Lei Orçamentária de 2021.  

Este documento contém as 163 propostas eleitas, divididas por Subprefeitura 

e área temática. 

A Secretaria da Fazenda ressalta que todo o processo de Audiências Públicas 

do PLOA 2021 encontra amparo normativo, nos termos do Decreto nº 

59.574/2020 e na Portaria SF nº 124/2020. 
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Aricanduva/Formosa/Carrão 
PROPOSTA 201 

TEMA: Esportes e lazer 

Reforma do CDC Estrela do Jardim Vila Formosa, com revitalização do 

entorno 

Texto completo: C.D.C. ESTRELA do Jardim Vila Formosa, necessita de muro de 

arrimo com urgência. E revitalização do entorno. 
 

 

Aricanduva/Formosa/Carrão 
PROPOSTA 405 

TEMA: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Termino das obras de expansão da Av Cipriano Rodrigues 

Texto completo: Termino da continuação da av cipriano rodrigues 
 

 

Aricanduva/Formosa/Carrão 
PROPOSTA 428 

TEMA: Saúde 

Instalação de uma UBS na região do Jd Sto Eduardo 

Texto completo: Instalação de uma ubs na região do Jd Sto Eduardo 
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Aricanduva/Formosa/Carrão 
PROPOSTA 481 

TEMA: Assistência Social 

Criação de CRAS no Jardim Santo Eduardo 

Texto completo: Cras no jardim santo eduardo 
 

 

Aricanduva/Formosa/Carrão 
PROPOSTA 490 

TEMA: Saneamento 

Canalização do Córrego do Jd. Record 

Texto completo: canalizacao do corrego do jd.record. obra parada. 
 

 

Butantã 
PROPOSTA 271 

TEMA: Educação 

Aumentar o número de vagas em creches e escolas do ensino 

fundamental 1. 

Texto completo: No Butantã é urgente e necessário mais vagas em Creches e 

Escolas de Ensino Fundamental I e II que há anos tem um grande déficit de 

vagas e lista de espera de inúmeras crianças que solicitam até aos Conselhos 

Tutelares. Abrir vagas em creches inclusive no período noturno, pois tem mães 

e pais que trabalham em comércios, shoppings e precisam deixar seus filhos 

até 23h00. 
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Butantã 
PROPOSTA 390 

TEMA: Meio Ambiente 

Implementação de melhorias para Parque Chácara do Jóquei. 

Texto completo: Propostas do Movimento Parque Chácara do Jóquei para o PLOA 

– 2021: 1- Prever no Parque Chácara do Jockey a implantação da acessibilidade 

geral, adequada conforme as normas existentes, tantos nos caminhos 

internos, quanto nas entradas do parque. O investimento estimado é de R$ 

1.723.440,00 conforme a Tabela 1 do Anexo VII do Edital de Licitação, que 

compôs o plano de concessão do parque. 2- Prever no Parque Chácara do 

Jockey a implantação do espaço piquenique e parquinho infantil nas 

dependências do parque. 3- Prever no Parque Chácara do Jockey a 

implantação da pista cooper, ao redor do campo de futebol, no Núcleo Jockey. 

O investimento estimado é de R$ 664.580,00 conforme a Tabela 1 do Anexo 

VII do Edital de Licitação, que compôs o plano de concessão do parque. 4- 

Realizar no Parque Chácara do Jockey a recuperação dos caminhos no Núcleo 

Pirajuçara, com a correção dos processos erosivos existentes e a implantação 

de sistema de drenagem superficial interligado a drenagem pluvial da Avenida 

Pirajuçara. O investimento estimado é de R$ 1.006.110,00 conforme a Tabela 

1 do Anexo VII do Edital de Licitação, que compôs o plano de concessão do 

parque. 5- Conclusão no Parque Chácara do Jockey da implantação interna das 

redes de água e esgoto e solicitar a Sabesp a ligação de ambas à rede 

municipal. O investimento estimado é de R$ 200.320,00 conforme a Tabela 1 

do Anexo VII do Edital de Licitação, que compôs o plano de concessão do 

parque. 6- Concluir no Parque Chácara do Jockey a implantação da iluminação 

artificial complementar. O investimento estimado é de R$ 215.540,00 

conforme a Tabela 1 do Anexo VII do Edital de Licitação, que compôs o plano 

de concessão do parque. 7- Prever no Parque Chácara do Jockey a implantação 

de mais bebedouros com água potável, ao menos um no Núcleo Baias e outro 

no Núcleo Pirajuçara, composto por filtro adequado para consumo de água 

potável. 8- Lançar chamamento público para o Parque Chácara do Jockey, 

visando parceria para implantação e prestação de serviços de lanchonete junto 

a antiga sede dos Pequeninos do Jockey. Trata-se de uma antiga demanda dos 
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frequentadores. 9- Desenvolver no Parque Chácara do Jockey uma ação para 

fomentar a prática da permacultura e horta comunitária, criando uma 

atividade de educação ambiental no parque e também a produção de alimento 

saudável para consumo da comunidade. O investimento estimado é de R$ 

1.176,00 conforme a Tabela 1 do Anexo VII do Edital de Licitação, que compôs 

o plano de concessão do parque. 
 

 

Butantã 
PROPOSTA 399 

TEMA: Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Criação e implementação de Pontos de Economia Solidária 

Texto completo: 1. Criação de Pontos de Economia Solidária nas comunidades com 

baixa renda, como estratégia de geração de trabalho e renda. Os Pontos farão 

a comercialização a preços justos, de alimentos orgânicos e agroecológicos 

provenientes da agricultura familiar e de hortas urbanas. Os trabalhadores dos 

Pontos serão apoiados com bolsas do Programa Operação Trabalho. Os 

imóveis públicos com espaços ociosos poderão ser destinados para a 

instalação de Pontos, como o Sacolão do Rio Pequeno, o Centro de Referência 

em Segurança Alimentar e Nutricional, entre outros. 2. Fornecer um 

financiamento com juros subsidiados às MEIs e micro e pequenas empresas 

para superarem a crise da pandemia 
 

 

Butantã 
PROPOSTA 455 

TEMA: Saúde 

Melhoria nos equipamentos de saúde da região. 

Texto completo: 1) HOSPITAL E MATERNIDADE MÁRIO DEGNI (SARAH) única 

maternidade municipal da Zona Oeste referência de gestação de risco, 

atendimento a violência sexual e hospital amigo da criança - Ampliação dos 
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leitos de 63 a 81, conforme registro existente. - Ampliação dos leitos de UTI 

neonatal. 

2) ESF - EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (conforme proposta 

de reorganização da Coordenadoria de Saúde Oeste, discutida e aprovada no 

território. - UBS Paulo VI - Completar as 10 ESF previstas - UBS São Jorge - 

Completar as 9 ESF previstas - UBS Jardim Boa Vista - Ampliar 1 ESF prevista - 

UBS Jardim Jaqueline - Completar as 8 ESF previstas - UBS Real Parque - 

Completar as 4 ESF previstas - UBS Rio Pequeno - Completar as 5 ESF previstas. 

3) Reforma e ampliação no atendimento da UBS Vila Borges. 
 

 

Butantã 
PROPOSTA 501 

TEMA: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Revitalizar entrada Real Parque. 

Texto completo: Projeto de Revitalização entrada Real Parque (R Boaventura Jose 

Rodrigues Neto). Praça e escadaria da R Dauro Cavallaro. Plantas já enviadas e 

discutidas com prefeitura regional. 
 

 

Campo Limpo 
PROPOSTA 102 

TEMA: Meio Ambiente 

Criaça ̃o de Parque na área localizada na Rua José Coimbra, 33 - Vila 

Andrade 

Texto completo: 1) Criação de Parque na Área localizada na Rua José Coimbra, 33 - 

Vila Andrade onde encontra-se a nascente do córrego do Caboré - Vila Andrade 

(Projeto de Lei PL 77/2020). Esta área é de suma importância, pois possui 

também mata nativa e está ameaçada. 2) Criação do Parque da Capadócia 

(Plano Diretor PQ-04-CL Vila Andrade) Saneamento na região da rua Canto do 

Rio Verde onde existe esgoto a céu aberto. 3) Criar o Dia do Meio Ambiente, 
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4) Cuidar mais de nossas praças, 5) Ter o imposto "IPTU VERDE', ou seja, o 

Condomínio ou casa que tem ações voltadas ao verde, recebe desconto no 

IPTU, 6) Manter e preservar nascentes de Rio é algo primordial e que não se 

discute, 7) Programas de ações para conscientizar as crianças pequenas 

quanto ao verde. Eles são o futuro do Brasil. 
 

 

Campo Limpo 
PROPOSTA 292 

TEMA: Saúde 

UBS e Hospital no bairro Jardim Sul, além de outros programas em 

saúde 

Texto completo: Sugestões: 1) Criação de uma UBS no bairro: Jardim Sul - Vila 

Andrade, 2) Criação de um Hospital descente no bairro: Jardim Sul - Vila 

Andrade, 3) Abrir clínicas de Vacinação, 4) Criar o programa "Médico vai a sua 

Casa", 5) Programas de vacinação em casa. 
 

 

Campo Limpo 
PROPOSTA 300 

TEMA: Habitação 

Programa de moradia popular para as comunidades Olaria e Morro da 

Lua 

Texto completo: Moradia: criação de programa de moradia popular para os 

moradores da comunidade Olaria, situada nas Ruas Canto do Rio Verde, Rua 

Chapada de Minas, Rua Taboas. Aproximadamente 300 famíliar morando em 

áreas de risco, sem sistema de esgoto e embaixo de torres de transmissão de 

energia. Moradia: criação de programa de moradia popular para os moradores 
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da comunidade Morro da Lua, pois tem pessoas vivendo em áreas de risco, 

sem sistema de esgoto e embaixo de torres de transmissão de energia. 
 

 

Campo Limpo 
PROPOSTA 343 

TEMA: Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Criação de Hortas Comunitárias em terrenos pertencentes à PMSP. 

Texto completo: Proponho que sejam criadas Hortas Comunitárias em terrenos 

pertencentes à PMSP localizados no território. A ideia é o cadastramento, por 

dois anos, de pessoas em situação de vulnerabilidade para que produzam 

alimentos e obtenham renda vendendo para escolas e creches da região. O 

publico alvo beneficiado seriam desempregados, aposentados - homens e 

mulheres. A PMSP ofereceria a área, agua e insumos. A cada dois anos, novos 

grupos seriam beneficiados, conforme a demanda. 
 

 

Campo Limpo 
PROPOSTA 421 

TEMA: Saneamento 

Obras de saneamento e urbanização em ruas da região 

Texto completo: A Rua Canto do Rio Verde tem esgoto correndo a céu aberto. É 

preciso fazer obras de saneamento, uma vez que esse esgoto corre sentido 

Córrego dos Mirandas e está matando a nascente. Abertura da Rua 

Catarinenes, com a implantação de guias, sarjetas, asfaltamento, iluminação, 

águas pluviais e sistema de esgoto Implantação de sistema de águas pluviais 

nas Ruas Celso Ramos, Rua Cauípe, Rua Chapada de Minas e Rua Canto do Rio 

Verde. Proteção da nascente dos córregos Caboré e R. Christian Berard. criação 

de programa de moradia popular para os moradores da comunidade Olaria, 

situada nas Ruas Canto do Rio Verde, Rua Chapada de Minas, Rua Taboas. 
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Aproximadamente 300 famílias morando em áreas de risco, sem sistema de 

esgoto e embaixo de torres de transmissão de energia. 
 

 

Capela do Socorro 
PROPOSTA 97 

TEMA: Saneamento 

Expansão do sistema de água e esgoto. Construir banheiros/bebedouros 

públicos. 

Texto completo: Destinar orçamento para as obras de expansão do sistema de 

esgotos e tratamento de água, para que 100% dos domicílios tenham acesso a 

àgua, esgoto, e tenham seu esgoto tratado. Construir banheiros e bebedouros 

públicos em todos distritos da subprefeitura. 
 

 

Capela do Socorro 
PROPOSTA 103 

TEMA: Habitação 

Construção de Habitação de Interesse Social e Moradia Popular na 

subprefeitura 

Texto completo: Necessário criar políticas de construção de HIS e HMP na 

subprefeitura. Há muitos terrenos vagos e ociosos, e o IPTU Progressivo e os 

decretos de Parcelamento, Edificação e Uso Compulsórios devem ser aplicados 

na subprefeitura para evitar a especulação e espaços vazios, favorecendo a 

retomada econômica e aliviando aluguéis. O perímetro de aplicação da PEUC 

e IPTU Progressivo precisa incluir toda esta subprefeitura, principalmente 

junto aos corredores de transporte coletivo. Prefeitura precisa regulamentar 

o Plano Municipal de Habitação, inclusive a modalidade de Aluguel Social. Tem 

terrenos públicos e terrenos vazios aqui que precisam receber recursos para 

receber moradia, tanto na modalidade Moradia para Aquisição, quanto de 

Aluguel Social. Destinar verba para construção de habitação aqui. Criação de 
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um canal de denúncias de fácil acesso para que moradores possam denunciar 

problemas de acessibilidade ou descumprimento das normas do código de 

obras e edificações para a prefeitura, preferencialmente pelo 156, de forma 

anônima para que os moradores de aluguel não sofram retalhação dos 

proprietários. Fiscalização de acessibilidade internas, calçadas e bicicletários 

em todas obras em andamento ou que sejam aprovadas pela Prefeitura e 

órgãos públicos municipais para que todas construções sigam os padrões 

exigidos. Utilização da verba de compensação viária para a ampliação e 

reforma de calçadas, implantação de ciclovias, implantação de faixas de 

ônibus, melhorias em pontos e terminais de ônibus, implantação de 

bicicletários públicos, etc para melhor qualificar os locais de habitação com 

uma cidade voltada para pessoas. 
 

 

Capela do Socorro 
PROPOSTA 115 

TEMA: Segurança Urbana 

Aumentar os investimentos em iluminação pública e reforçar a 

iluminação de LED 

Texto completo: Aumentar os investimentos em iluminação pública. Reforçar a 

iluminação de LED. Criar postes de iluminação especificamente na altura dos 

pedestres, iluminando mais as pessoas que circulam à noite do que os carros 

(que já tem farol próprio). Aumentar programas de policiamento comunitário 

da Guarda Civil Metropolitana em contato com moradores, participação em 

eventos, palestras e mais rondas a pé e de bicicleta. Aumentar a presença da 

Defesa Civil em escolas, clubes, associações de bairros e outras organizações 

para conscientizar a população de áreas mais vulneráveis e com histórico de 

desastres naturais (como enchentes, deslizamentos de terra, etc). Sugiro que 

parte da verba da subprefeitura seja destinada para a implantação de 

iluminação em praças, calçadas, passarelas, vielas e escadarias. 
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Capela do Socorro 
PROPOSTA 164 

TEMA: Educação 

Dobrar o numero de salas para diminuir o numero de alunos por metro 

quadrado. 

Texto completo: Dobrar o numero de salas para diminuir o numero de alunos por 

metro quadrado. Toda pesquisa em educação aponta que esse fator é um dos 

mais relevantes que influenciam na qualidade do aprendizado. Há duas formas 

de faze-lo: ou duplica-se o numero de escolas, ou se cria um novo ciclo de 

horários para usar as salas já existentes. Em qualquer cenário, será necessário 

aumentar o número de professores da rede. 
 

 

Capela do Socorro 
PROPOSTA 224 

TEMA: Saúde 

Inclusão de serviço de implante dentário e aparelho odontológico nos 

CEOs. 

Texto completo: Olá. gostaria de solicitar a inclusão da linha de serviço de 

IMPLANTE DENTÁRIO & APARELHO ODONTOLÓGICO aos CEOs, com o subsídio 

do valor que é repassado pelo Governo Federal. Obrigado. 
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Casa Verde 
PROPOSTA 225 

TEMA: Saúde 

Inclusão de serviço de implante dentário e aparelho odontológico nos 

CEOs. 

Texto completo: gostaria de solicitar a inclusão da linha de serviço de IMPLANTE 

DENTÁRIO & APARELHO ODONTOLÓGICO aos CEOs, com o subsídio do valor 

que é repassado pelo Governo Federal. Obrigado. 
 

 

Casa Verde 
PROPOSTA 283 

TEMA: Assistência Social 

Serviço de Assistência Social à Família (Sasf) na região do Boi Malhado 

Texto completo: Olá. Sou moradora do Boi Malhado/Cachoeirinha e solicito um 

Sasf pra região do Boi Malhado (Conjunto Habitacional Vila Nova 

Cachoeirinha). Aqui temos um indice muito grande de vulnerabilidade, 

pessoas viciadas e muitas crianças. Precisamos de um local q nos acompanhe, 

nos ofereça cursos e oficinas de geração de renda e etc, tudo aquilo q o Sasf 

oferece aos municipes. Eu mesma sou mãe assistida pelo creas, meu filho 

precisa fazer cursos e não tem no local. Obrigada. 
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Casa Verde 
PROPOSTA 286 

TEMA: Saúde 

Unidade de Saúde da Família para tender a população do Jardim Peri 

Alto 

Texto completo: Abertura de USF que atenda a população do Jardim Peri Alto com 

Programa Saúde da Família. 
 

 

Casa Verde 
PROPOSTA 409 

TEMA: Saúde 

Criaça ̃o da UBS Jardim Antártica e UBS Jardim Peri. 

Texto completo: Criação da UBS Jardim Antártica e na UBS Jardim Peri contratar 

agentes de saúde. Necessário ações constantes de conscientização na 

população que utiliza UBS e AMA no Jardim Peri, bem como 

limpeza/higienização das ruas. 
 

 

Casa Verde 
PROPOSTA 411 

TEMA: Direitos Humanos e Cidadania 

Criação do Conselho Tutelar de Vila Nova Cachoerinha. 

Texto completo: Criação do Conselho Tutelar de Vila Nova Cachoerinha. 
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Cidade Ademar 
PROPOSTA 293 

TEMA: Saúde 

Equipamentos de saúde em Cidade Ademar, Pedreira e Residencial 

Espanha 

Texto completo: São Paulo, 31 de maio de 2020. À Prefeitura de São Paulo. Ref.: 

Demandas da população da Cidade Ademar e Pedreira para a proposta 

orçamentária do município de São Paulo para 2021. Tendo em vista a 1ª Etapa 

Online das Audiências Públicas sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual 

(PLOA) 2021, apresentamos abaixo algumas das principais demandas da 

população local, para que sejam contempladas na proposta que a Prefeitura 

de São Paulo irá encaminhar à Câmara Municipal: - Instalação de 1 (uma) UPA 

Porte III no distrito da Cidade Ademar| - Instalação de 1 (um) CAPS Álcool e 

Drogas III no distrito da Cidade Ademar| - Transformação de fato da AMA 

Pedreira em 1 (uma) UPA Porte III, conforme divulgado pela Prefeitura com 

instalação de leitos de UTI| - Instalação de 1 (uma) Unidade Básica de Saúde 

para os moradores do Residencial Espanha| - Implantação de 1 (um) Núcleo 

de Proteção à Violência Contra a Mulher na Área da Saúde, no território da 

Subprefeitura da Cidade Ademar| - Implantação do CRM-Centro de Referencia 

da Mulher no Residencial Espanha, como definido no projeto do residencial na 

gestão passada| - Instalação de 1 (um) CAPS Álcool e Drogas III no distrito 

Pedreira| - Implantação de uma Unidade de Referência de Saúde do Idoso 

(URSI) no distrito da Pedreira| - Implantação de 1 Centro de Convivência e 

Cooperativa (Cecco) na região da Pedreira| - Consolidação da implantação do 

Parque dos Búfalos, conforme previsto no projeto original do Residencial 

Espanha. Esperamos que a Prefeitura de São Paulo ouça os reclamos dos 

moradores da região da Pedreira e Cidade Ademar na elaboração do Projeto 

de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2021. Atenciosamente, Movimento Popular 

de Saúde de Cidade Ademar e Pedreira, - um (1) CAPS III no Distrito de 

Pedreira| - uma (1) URSI- Unidade de Referencia a Saúde do Idoso, no Distrito 

de Pedreira| - um (1) Centro de Especialidades a Saúde da Mulher 
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Cidade Ademar 
PROPOSTA 304 

TEMA: Saúde 

UPA Porte III + CAPS Álcool e Drogas III no distrito da Cidade Ademar 

Texto completo: Construção/Implantação de UPA Porte III + CAPS Álcool e Drogas 

III no distrito da Cidade Ademar. 
 

 

Cidade Ademar 
PROPOSTA 400 

TEMA: Cultura 

Construção/Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar 

Texto completo: Construção/Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar 
 

 

Cidade Ademar 
PROPOSTA 502 

TEMA: Habitação 

Construção de Moradias Populares 

Texto completo: Construção de Moradias Populares 
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Cidade Ademar 
PROPOSTA 503 

TEMA: Educação 

Construção do CEU Cidade Ademar 

Texto completo: Construção do CEU Cidade Ademar 
 

 

Cidade Tiradentes 
PROPOSTA 50 

TEMA: Habitação 

Urbanização da Rua Das Flores divisa com a Rua Eugenia Brandão - 

Jardim Pérola 1 

Texto completo: Boa Tarde, Venho Pedir Nesta Gestão o Asfalto Tão Sonhado aos 

moradores da rua Das Flores Divisa com a Rua Eugenia Brandão- Jardim Perola 

1, a Rua Tem Saneamento Básico e tratamento de esgoto, só no fim da rua que 

não tem, antigamente constava como asfaltada isso 2004,2005 faz um tempo 

segundo os moradores, hoje em dia atualizado consta em regularização 

fundiária, porem não acho justo moradores que pagam Água, Luz, Telefone e 

seus impostos viver no Barro e pedra, na rua das flores seria só o asfalto e a 

guia pois não tem espaço pra calçada, e fora que quando chove a água com o 

barro vai direto pro buero da rua Eugenia brandão assim entupindo direto e 

tendo que chamar a corpus pra limpar varias vezes, pedimos um olhar de Amor 

Neste Lugar Tão Esquecido. Asfalto Para a Rua Das Flores- Jardim pérola 1 

Divisa Com a Rua Eugenia Brandão 

Essa Rua Esta No Barro e Precisa de Emendas Junto a Vocês Para os moradores 

receberem o tão sonhado asfalto para melhorias na região. 

e trocas de todas as lampadas antigas por de led. 
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Cidade Tiradentes 
PROPOSTA 177 

TEMA: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Realização da extensão da Rua Barão Monteiro do Tremembé com Av 

Souza Ramos. 

Texto completo: sou morador aqui da Cidade Tiradentes, setor prestes Maia, e 

gostaria de sugerir um estudo de viabilidade de extensão da Rua barão 

monteiro do tremembé com Av Souza Ramos, hoje temos um gargalo no 

horário de pico na Av Inacio monteiro com a Estrada do Iguatemi, bem de 

frente do Roldão até o Motel Mille, e percebo que hoje existe uma "Rua 

informal", na verdade um trilha,que liga esses 2 logradouros, mas por não 

existir espaço suficiente para carro, apenas as motos e pedestres a usam essa 

passagem para escapar do transito que nos últimos anos começou a aumentar, 

mesmo com instalações de faróis na Av. Inácio Monteiro, se faz necessário, 

desafogar essa via que hoje é a unica forma de ligar os subdistritos do Prestes 

Maia,Inacio Monteiro,Vila Paulista,Castro Alves e jardim Vilma Flor... como 

não sou nenhum perito em transito ou urbanista, gostaria de um conselho de 

como proceder pra conseguir um estudo que comprove a eficacia deste 

projeto, sem contar que hoje é uma area sem asfalto com esgoto a céu aberto, 

seria a união do util ao agradavel, ja foi feita esse mesma sugestão pelo 

156(PROTOCOLO 222376880), mas como de costume esse app nao da nenhum 

retorno efetivo, apenas me manda seguinte mensagem "Sua solicitação está 

sendo tratada no processo nº 00.25.07201/19-31, que foi encaminhado à Área 

Técnica da CET, para análise. Oportunamente, informaremos os resultados do 

estudo neste Portal" ESTOU DESDE O MÊS 07/2019 AGUARDANDO ESSE 

ESTUDO, POR FAVOR NOSSO BAIRRO CLAMA POR MOBILIDADE, ACESSO 

FLUIDOS DAS VIAS 
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Cidade Tiradentes 
PROPOSTA 226 

TEMA: Saúde 

Inclusão de serviço de implante dentário e aparelho odontológico nos 

CEOs. 

Texto completo: Olá. 

Gostaria de solicitar a inclusão da linha de serviço de IMPLANTE DENTÁRIO & 

APARELHO ODONTOLÓGICO aos CEOs, com o subsídio do valor que é 

repassado pelo Governo Federal. 

Obrigado. 
 

 

Cidade Tiradentes 
PROPOSTA 268 

TEMA: Saúde 

Implantação de nova Unidade Básica De Saúde (UBS) para o Jardim 

Vitória. 

Texto completo: Venho Pedir Uma Nova Unidade Básica De Saúde (UBS) Para o 

Jardim Vitória-Cidade Tiradentes, pois a Unidade presente é muito pequena a 

população local e não tem tratamento odontológico essencial, pois tudo Eles 

encaminham a UBS Inácio Monteiro Sobre Carregando Os Atendimentos. 
 

 

Cidade Tiradentes 
PROPOSTA 354 

TEMA: Segurança Urbana 

Maior policiamento comunitário da GCM e presença da Defesa Civil 

Texto completo: Aumentar os investimentos em iluminação pública. Reforçar a 

iluminação de LED. Criar postes de iluminação especificamente na altura dos 
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pedestres, iluminando mais as pessoas que circulam à noite do que os carros 

(que já tem farol próprio). 

Instalar iluminação LED em vielas, escadarias, calçadas, becos, travessas, 

passarelas e ciclovias/ciclofaixas. 

Aumentar programas de policiamento comunitário da Guarda Civil 

Metropolitana em contato com moradores, participação em eventos, palestras 

e mais rondas a pé e de bicicleta. 

Aumentar a presença da Defesa Civil em escolas, clubes, associações de bairros 

e outras organizações para conscientizar a população de áreas mais 

vulneráveis e com histórico de desastres naturais (como enchentes, 

deslizamentos de terra, etc). 

Aumentar a presença de guardas civis nas ruas de forma amigável, criando 

relacionamento com as comunidades.Sugiro que parte da verba da 

subprefeitura seja destinada para a implantação de iluminação em praças, 

calçadas, passarelas, vielas e escadarias. 

Instalar mais câmeras em áreas com histórico de violência, vandalismo e 

atropelamentos/colisões de veículos. 

Instalar iluminação de LED em áreas com histórico de violência, vandalismo e 

atropelamentos/colisões de veículos, priorizando as calçadas, travessias de 

pedestres, escadarias, travessas e ciclovias. 
 

 

Ermelino Matarazzo 
PROPOSTA 90 

TEMA: Assistência Social 

Equipamentos voltados à população idosa (CRAS, Centro Dia do Idoso, 

ILPI, NCI) 

Texto completo: ASSISTÊNCIA SOCIAL: 1 - Implantação de CRAS – Centro de 

Referencia da Assistência Social no Sub-distrito de Ponte Rasa na 

Subprefeituras de Ermelino Matarazzo e nas demais das Subprefeituras da 

Região Leste da Cidade de São Paulo, para melhor atender a população idosa| 

2 - Implantação de Centro Dia do Idoso no Sub-distrito de Ermelino Matarazzo, 



AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PLOA 2021 

CONTRIBUIÇÕES ELEITAS 

 

21 

da nossa região leste da cidade de São Paulo, para melhor atender a população 

idosa, como forma de alternativa ao asilo por meio de assistência 

multidisciplinar| 3 - Implantação de “ILPI – INSTITUIÇÃO DE LONGA 

PERMANENCIA” em cada Sub-distrito das Subprefeituras Regionais de 

Ermelino Matarazzo, da região leste da cidade de São Paulo, para melhor 

atender a população idosa, como forma de asilo por meio de assistência 

multidisciplinar| 4 - Firmar e divulgar protocolo com a Secretaria da Saúde 

para atendimentos emergenciais exclusivos e diferenciados sempre que 

necessários para os usuários dos ILPI’s – Instituição de Longa Permanência do 

Idoso, Centro Dia do Idoso e dos NCI’s – Núcleo de Convivência do Idoso| 5 - 

Desburocratizar o sistema de convênios com instituições de apoio aos idosos 

(Núcleo de Convivência do Idoso – NCI / Centro Dia /Instituição de Longa 

Permanência – ILPI / Casa Albergue)| 6 - Implantar nos sub-distritos de 

Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa na Subprefeitura de Ermelino Matarazzo, o 

Programa de Segurança Alimentar do Governo do Estado de São Paulo Bom 

Prato e Alimentação Domiciliar, para oferecer a nossa população idosa de 

baixa renda refeições saudável e de qualidade| 7 – Ampliar e implantar NCI – 

Núcleo de Atendimento do Idoso no sub-distrito da Subprefeitura de Ermelino 

Matarazzo, nos sub-distritos de Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa e também 

ampliar o horário de funcionamento, de maneira que atendam em dois 

períodos| 8 – Implantar em todos os NCI’s – Núcleos de Convivência do Idoso 

das Prefeituras Regionais da Leste da cidade de São Paulo o “TELECENTRO” 

com aulas para uso da nossa população idosa de forma que objetivem a sua 

acessibilidade digital, que viabilizem o acesso, a permanência e a reinserção 

do idoso no mundo do trabalho| 9 - Desenvolver estudo para que a Secretaria 

Municipal da Saúde, da Habitação, do Transporte, de Esporte, as Prefeituras 

Regionais e outras participem também do cadastramento da nossa população 

e a população idosa no Cadastro Único – CAD ÚNICO do Governo Federal| 10 

- Prover recursos para garantir a participação social da pessoa idosa de forma 

democrática, descentralizada, incentivando a realização de encontros em 

Fóruns Municipais Regionais do Idoso, com agenda permanente, juntamente 

com as redes de atendimento, para verificação das necessidades da pessoa 

idosa| 11 - Ampliar recursos financeiros e Recursos Humanos para 

atendimento nos serviços de convivência| 12 - Ampliar a divulgação dos 



AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PLOA 2021 

CONTRIBUIÇÕES ELEITAS 

 

22 

serviços, programas e projetos voltados à pessoa idosa nas diversas mídias 

escrita, falada e televisiva| 13 - Compromisso político e orçamento 

assegurado, sem possibilidade de cortes ou reajustes que comprometam a 

atuação dos serviços, capaz de prevenir impactos negativos em tempos de 

crise ou mudança de governo| 14 - Garantir a nossa população idosa e demais 

pessoas o direito a serviços sociais que estimulem o envelhecimento de forma 

saudável, que facilitem os contatos sociais como ser participativo e como 

membro ativo| 15 - Ampliação dos serviços de convivência da proteção básica 

e especial (média e alta complexidade), pois são ambientes que promovem a 

melhoria da qualidade de vida, desenvolvem e estimulam o protagonismo e a 

autonomia dos idosos| 16 - Modificar a forma de análise de renda per capta 

para recebimento de benefícios, possibilitando uma avaliação individual| 17 - 

Ampliar o horário de funcionamento dos Núcleos de Convivência de quatro (4) 

para oito (8) horas diárias| 18 - Ampliar quadro de Recursos Humanos dos 

serviços da rede, assim como dos CRAS e CREAS| 19 - Alteração no Calculo do 

BPC (Beneficio de Prestação Continuada) de 1/4 para 1 (UM) SALARIO 

MINIMO, para que diminua a pobreza absoluta da nossa região| 20- Permitir 

que na família com pessoas com Deficiência outra pessoa da família que cuida 

da pessoa com deficiência sem nenhum beneficio, também receba 1 (Um) 

SALARIO MINIMO DO BPC (Beneficio de Prestação Continuada). Que todas as 

nossas Propostas sejam aceitas e aperfeiçoadas, e para sua implantação e 

execução sejam estipulados verbas no orçamento. 
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Ermelino Matarazzo 
PROPOSTA 132 

TEMA: Saneamento 

Despoluição e Parque Linear nos córregos Ponte Rasa, Mongaguá e 

Candido Abreu 

Texto completo: MEIO AMBIENTE PRESERVADO E SANEAMENTO. 

1 – Garantir os recursos necessários, físicos e monetários, para Limpar e 

Despoluir o nosso “RIO TIETE” e seus AFLUENTES, tornando – os vivos, limpos 

e saudáveis de forma a garantir o bem estar da nossa população 

2- Desassorear em toda sua extensão e adequar as margens com muro de 

gabião, para recuperação ambiental e melhorar qualidade de vida da nossa 

população nas proximidades do CORREGO PONTE RASA, DO CORREGO 

MONGANGUA, DO CORREGO CANDIDO ABREU ambos na Prefeitura Regional 

de Ermelino Matarazzo/Ponte Rasa e Penha. Vale lembrar que essas águas 

chegam também ate o Rio Tiete o nosso cartão de visita 

3 - Implantar o Programa de recuperação ambiental na Prefeitura Regional de 

Ermelino Matarazzo/Ponte Rasa, com a regularização e recuperação dos 

cursos de água, com a implantação do Parque Linear Córrego da Ponte Rasa, 

Parque Linear Córrego Mongaguá e Parque Linear Candido Abreu. De forma a 

ajudar a melhorar o abastecimento de água da cidade de São Paulo e 

aproximar nossa população da natureza 

 4 - O sub-distrito de Ponte Rasa é um dos bairros com menor área verde por 

habitante na Região Leste da capital paulista dai a necessidade mudar esse 

quadro, e para isso pedimos recuperar a nascente e as margens da nascente 

do córrego Ponte Rasa localizado no Jardim Coimbra – sub-distrito da Penha, 

na área formada pela Rua Brook Taylor – CEP: 03690-009, Rua Pierre Jansen – 

CEP: 03690-010 Rua Itaguras .e Rua Pierre Farmal – CEP: 03693-160, colocando 

no espaços também plantas frutíferas e transformando em área de lazer 

5 – Melhorar a Coleta e Tratamento de Esgoto para 100% (Cem por cento) da 

nossa população, em razão da concentração populacional no Município de São 

Paulo gerar enormes quantidades de resíduos, efluentes domésticos e 

industriais, que ainda hoje são lançados nos cursos d’água e tem 
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comprometido a qualidade das águas para qualquer finalidade, em especial, o 

abastecimento público 

6 - Melhorar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para 

todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as 

necessidades daqueles em situação de vulnerabilidade| 6 - Melhorar a 

qualidade da água dos nossos rios e córregos, reduzindo a poluição, 

eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e 

materiais perigosos e aumentando substancialmente a reciclagem e a sua 

reutilização de forma segura 

7 - Aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os nossos 

córregos e rios e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água 

doce para enfrentar a escassez de água, reduzindo substancialmente o número 

de pessoas que sofrem com a escassez de água 

8 - Implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, 

inclusive via cooperação trans-municipais, de forma a alcançar o acesso 

universal e equitativo a água potável para todos 

9 - Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a 

gestão da água e do saneamento 

10 – Reduzir e ate um (1) digito os impostos aplicados nas contas de água e de 

energia. Vale lembrar que fomos nos idosos que ajudamos a construir as fontes 

de energia hidráulica e as represas 

11 - Contar com apoio da Guarda Civil Metropolitana para auxiliar na 

fiscalização de áreas verdes e na defesa do meio ambiente 

12 – Em pontos viciados para descarte de entulho aqui na periferia da região 

leste colocar câmeras de seguranças de forma a identificar os infratores e 

tomar as providencias necessárias| Que todas as nossas Propostas sejam 

aceitas e aperfeiçoadas, e para sua implantação e execução sejam estipulados 

verbas no orçamento. 
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Ermelino Matarazzo 
PROPOSTA 147 

TEMA: Saúde 

Equipamentos de saúde voltados para idosos, além de outros programas 

em saúde 

Texto completo: SAÚDE: 1–Implantar no Distrito de Ermelino Matarazzo e Ponte 

Rasa e próximo de UBS – Unidade Básica de Saúde a URSI - UNIDADE DE 

REFERENCIA DE SAUDE DO IDOSO| 2–Implantar em todas as UBS - Unidade 

Básica de Saúde de Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa o PAI – PROGRAMA 

ACOMPANHANTE DE IDOSO, para acompanhamento e suporte nas atividades 

diárias de forma a suprir suas necessidades de saúde e sociais| 3- Para evitar 

o isolamento do idoso dentro da sua própria residência que todos tenham 

acesso ao Programa de Aparelhos Auditivos de qualidade, independente da 

sua renda| 4 – Implantar em todos os Bairros de Ermelino Matarazzo e Ponte 

Rasa o Programa de Saúde da Família – PSF, praticando uma Saúde Preventiva| 

5- Implantar em todas as UBS da cidade de São Paulo o acesso ao serviço de 

“Saúde Bucal” de forma a garantir uma boa mastigação dos alimentos e 

conseguir um processo de digestão eficiente, na colocação próteses e restauro 

da dentição, oferecendo-lhes um serviço de qualidade para melhorar a saúde 

da população idosa| 6 – Ampliar o quadro profissional de atendimento a Saúde 

Bucal em todas as UBS| 7- Constar do Orçamento Municipal verba suficiente 

para atendimento da Ambulância Social, de acordo com a demanda 

atualmente existente nas Subprefeituras da Região Leste| 8 - Garantir o 

fornecimento ininterrupto de medicamento de uso continuo dentro das 

UBS/AMA/AMAE, desenvolver e melhorar a logística para entrega a domicilio, 

principalmente para a população idosa| 9- Ampliar para 12 (doze) meses o 

prazo de validade das receitas de medicamento de uso continuo para acesso a 

Farmácia de Remédio Popular, pois atualmente para se conseguir uma 

consulta de retorno nas UBS e AMA Especialidade é demorado| 10 – Fazer 

constar do Orçamento Municipal verbas suficientes para reformas de 04 

UBS/Amas da Subprefeitura de Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa| 11 

Melhorar nas farmácias particulares a FORMA DE ACESSO À FARMACIA DE 

REMEDIO POPULAR para a população idosa, diminuindo o tempo de espera 
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que é longo| 12–Estimular e desenvolver campanha o cuidado com a saúde da 

população masculina, divulgando e aplicando em toda faixa etária a Política 

Nacional de Atenção a Saúde do Homem – Portaria MS Nº 1944/2009, de 

forma a praticar uma saúde preventiva, com urologista em todas as UBS / AMA 

/ AMAE e calendário dos eventos para a Saúde do Idoso| 13–Estimular e 

desenvolver campanha de cuidado com a saúde da população feminina idosa 

divulgando e aplicando a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da 

Mulher| 14 - Implantar em todas UBS / AMA / AMAE / HOSPITAIS / PRONTO 

SOCORRO da cidade de São Paulo o ponto de internet WI-FI SP Livre| 15 - 

Implantar em todas UBS / AMA / AMAE o software para gestão do 

“PRONTUARIO ELETRONICO DOS PACIENTES”, para aplicação da telemedicina, 

apoio de diagnósticos e terapêuticos de todos os pacientes, hoje cada unidade 

tem o seu Protocolo e não falam entre si| 16 - implantar em todas as UBS / 

AMA / AME de região leste de São Paulo e nas demais regiões, juntamente 

com o Prontuário Eletrônico o modulo eletrônico para Controlar, Acompanhar, 

Emitir protocolo de solicitação, Comprovantes para retirada e Conferencia dos 

exames realizados| 17 – Fortalecer as UBS, Amas e Amas Especializadas que 

são as portas de entradas no Sistema de Saúde da população idosa, 

melhorando a gestão e praticando uma Medicina Preventiva, com recursos 

humanos da rede de atenção básica em Geriatria e Gerontologia| 18 – 

Implantar em todos os distritos da cidade de São Paulo o CECCO – Centro de 

Convivência e Cooperativa| 19 – Capacitar e sensibilizar todos os funcionários 

da saúde na forma de melhor atender a todos os usuários, principalmente a 

população idosa na forma educada e treinada, promovendo a socialização e 

integração do idoso na comunidade| 20 – Ampliar as instalações do HOSPITAL 

MUNICIPAL ALIPIO CORREA NETO de Ermelino Matarazzo, com a construção 

de novo prédio, a população cresceu em progressão geométrica| 21 - Fazer as 

reformas devidas, no quinto (5º) andar do HOSPITAL MUNICIPAL ALIPIO 

CORREA NETO de Ermelino Matarazzo, para um tratamento digno e de 

qualidade| 22 – Facilitar o acesso da população idosa aos serviços de saúde de 

alta complexidade| 23 – Construir no Distrito de Ermelino Matarazzo o CER–

Centro de Reabilitação - III e IV, especializado com cuidados para quem tem 

deficiência visual, auditiva e motora, isso só é possível quando o individuo 

consegue Viver sem Limites| 24 - Ampliar na Região Leste a entrega de 
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CADEIRA DE RODA MOTORIZADA para garantir a integralidade do cuidado às 

pessoas com deficiência (temporária, permanente, progressiva, regressiva, ou 

estável, intermitente ou contínua), nos termos da Portaria MS/GM nº 793/12, 

que instituiu a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência| 25 - Ampliar o 

número de serviços de saúde para os idosos, com equipe multidisciplinar 

voltada para pessoas idosas| 26 - Melhorias do atendimento, assegurando a 

qualidade da saúde integral (física e mental)| 27 - Acesso a informações sobre 

serviços e atendimentos disponíveis no território| 28 - Ampliação de 

tratamentos e cuidados domiciliares e no atendimento médico preventivo e 

especializado| 29 - Ampliação das atividades de promoção de saúde, 

prevenção e retardamento de doenças| 30 - Campanhas de saúde pública nos 

territórios de forma periódica| 31- Obtenção de todas as medicações de forma 

gratuita| 32 - Capacitar profissionais para a demanda com idosos| 33 - Garantir 

atendimento especializado com geriatra nos equipamentos de saúde que são 

porta de entrada dos serviços de saúde (UBS)| 34 - Ampliar as ações educativas 

nos serviços e equipamentos do território, promovendo à saúde do idoso| 35 

- Agilidade no agendamento de consultas, exames e resultados no Sistema 

Único de Saúde, em especial para a especialidade de Geriatria. Que todas as 

nossas Propostas sejam aceitas e aperfeiçoadas, e para sua implantação e 

execução sejam estipulados verbas no orçamento. 
 

 

Ermelino Matarazzo 
PROPOSTA 279 

TEMA: Meio Ambiente 

Fortalecer coleta seletiva, por meio da reciclagem e educação ambiental 

Texto completo: SANEAMENTO – COLETA SELETIVA. 1 -. Promover um processo 

continuo de educação ambiental a nossa população em geral, para que todos 

se integrem melhor a sociedade, particularmente as crianças e jovens, fator 

que conduzirá a uma mudança significativa em relação à problemática do meio 

ambiente| 2 -. Promover pesquisas constantes para determinar a quantidade 

de resíduos e sua composição, a fim de formular políticas de minimização, 
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tratamento e disposição final| 3- Estabelecer programas de reciclagem para as 

embalagens descartáveis, promovidos pelos fabricantes do setor, que 

assumiriam os custos decorrentes| 4 - Conceder incentivos fiscais às indústrias 

que instituírem e mantiverem programas de redução de resíduos na fonte, 

adequação e reciclagem de embalagens| 5 - Adotar para os resíduos 

domiciliares, a segregação na fonte do lixo úmido e seco, a serem 

apresentados para a coleta, em sacos separados, efetuando-se a coleta 

simultânea ou combinada, propiciando a sua reciclagem| 6 - Ampliar o sistema 

de coleta seletiva de materiais recicláveis com a instalação de Centros de 

Triagem em todos os distritos e sub-distritos| 7 - Incentivar a implantação de 

um programa de coleta e reciclagem de resíduos de construção civil para 

aproveitamento, por reciclagem, de materiais provenientes de construção, 

reformas ou demolições de obras de engenharia civil, com a previsão de 

instalação de estações de reciclagem, de transbordo e outras| 8 - Criar 

dispositivos que obriguem os fabricantes a receber e responsabilizar-se pelo 

tratamento e/ou destinação final de seus produtos exauridos (pneus, pilhas, 

baterias, lâmpadas fluorescentes, entre outros)| 9 – Proibir em todos os níveis 

de governo a colocação de resíduos da construção civil em áreas municipais, 

estaduais e da união no município de São Paulo. Que todas as nossas Propostas 

sejam aceitas e aperfeiçoadas, e para sua implantação e execução sejam 

estipulados verbas no orçamento. 
 

 

Ermelino Matarazzo 
PROPOSTA 288 

TEMA: Direitos Humanos e Cidadania 

Implantação de um Centro de Defesa e Cidadania da Mulher no 

território. 

Texto completo: Vivemos o aumento da Violência Contra a Mulher, peço seja 

pensado a implantação de um Centro de Defesa e Cidadania da Mulher, espaço 

de escuta e empoderamento, a fim de minimizarmos e combatermos as 

diversas formas de violência vivenciadas pelas mulheres do território, as quais 
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padecem de espaços qualificados e especializados para acolhê-las diante das 

agressões vividas diariamente. 
 

 

Freguesia/Brasilândia 
PROPOSTA 70 

TEMA: Educação 

Mais verba para reforma e manutenção de edifícios e espaços públicos 

na Educação 

Texto completo: Ampliação da verba destinada para reformas e manutenção dos 

edifícios, assim como compra, troca e manutenção de equipamentos. 
 

 

Freguesia/Brasilândia 
PROPOSTA 93 

TEMA: Habitação 

Construção de Habitação de Interesse Social e Moradia Popular na 

subprefeitura 

Texto completo: Necessário criar políticas de construção de HIS e HMP na 

subprefeitura. Há muitos terrenos vagos e ociosos, e o IPTU Progressivo e os 

decretos de Parcelamento, Edificação e Uso Compulsórios devem ser aplicados 

na subprefeitura para evitar a especulação e espaços vazios, favorecendo a 

retomada econômica e aliviando aluguéis. O perímetro de aplicação da PEUC 

e IPTU Progressivo precisa incluir toda esta subprefeitura, principalmente 

junto aos corredores de transporte coletivo. 
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Freguesia/Brasilândia 
PROPOSTA 208 

TEMA: Saneamento 

Orçamento para obras de expansão do sistema de esgotos e tratamento 

de água 

Texto completo: Destinar orçamento para as obras de expansão do sistema de 

esgotos e tratamento de água, para que 100% dos domicílios tenham acesso a 

àgua, esgoto, e tenham seu esgoto tratado. 
 

 

Freguesia/Brasilândia 
PROPOSTA 232 

TEMA: Saúde 

Inclusão de serviços de implante dentário e aparelho odontológico nos 

CEOs 

Texto completo: Olá. gostaria de solicitar a inclusão da linha de serviço de 

IMPLANTE DENTÁRIO & APARELHO ODONTOLÓGICO aos CEOs, com o subsídio 

do valor que é repassado pelo Governo Federal. Obrigado. 
 

 

Freguesia/Brasilândia 
PROPOSTA 369 

TEMA: Saúde 

Aumentar o efetivo de funcionários públicos nas AMA's e UBS's 

Texto completo: Aumentar a quantidade de funcionários públicos nas AMAs e UBSs 

por concurso público, assim como destinar verbas para compra e troca de 

equipamentos antigos. 
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Guaianases 
PROPOSTA 66 

TEMA: Saúde 

Mais médicos na UBS Jardim Soares e melhorias nas AMAs e Hospital de 

Guaianases. 

Texto completo: Temos um posto de saúde maravilhoso que é a ubs jardim soares, 

porém não tem médicos suficientes, os amas precisam melhorar e o hospital 

geral de Guaianazes está pedindo socorro 
 

 

Guaianases 
PROPOSTA 75 

TEMA: Transportes e mobilidade 

Execução do Plano de Mobilidade Urbana Perimetral Leste e do Projeto 

Arco Leste 

Texto completo: Projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e 

construir novos corredores de ônibus, Plano de mobilidade urbana em São 

Paulo - Perimetral Leste: Estrada Dom João Neri/Estrada iguatemi/Av. Rgueb - 

18,2km, Analisar e discutir. 

 Executar o projeto Arco Leste, já existe a fonte de financiamento (FUNDURB), 

o projeto será desenvolvido pelo SP Urbanismo (SMDU). 
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Guaianases 
PROPOSTA 214 

TEMA: Saneamento 

Criar a São Paulo Águas, projeto este desenvolvido pela SP 

Urbanismo/SMDU. 

Texto completo: Elaboração de projeto Básico e viabilização do início da 

intervenção de controle de cheias em bacias dos córregos: Ribeirão Água 

Vermelha, Ribeirão Lajeado, Córrego Itaim, Córrego tijuco preto, Córrego Três 

Pontes e respectivos afluentes. Intervir nos pontos de alagamentos por meio 

do programa de redução de alagamentos – PRA. Desenvolver o programa de 

drenagem e manejo das águas pluviais. Redução do escoamento de águas por 

meio superficial face ausência de galerias e ou por conta de obstrução das 

existentes. Instituir mecanismos de estímulo à instalação de sistema de coleta 

e reutilização de áuas servidas em edificações públicas e privadas. Criar a São 

Paulo Águas: Constituem objeto da SP ÁGUAS: I - integrar as ações do 

Município no planejamento, implantação e operação dos sistemas de 

abastecimento público, coleta e tratamento de esgotos, drenagem e manejo 

de águas que afluem ao Município de São Paulo, II - a execução de programas 

e obraas definidos pela administração, para a diminuição do risco de 

inundações na cidade, captação, armazenamento e reuso de água de chuva, 

definir quem deve fazer pelo tamanho da área ocupada, III - a despoluição dos 

córregos urbanos que atrevessam o território municipal, em integração com 

as concessionárias de serviços de saneamento estadual e municipais, 

considerando em especial as fontes de poluição difusa, tratamento, 

armazenamento e reuso de águas cinza, proveniente do sistema produtivo das 

indústrias, comércios, serviços (hotel, motel, lavanderias e condomínios 

residenciais), IV - o controle do assoreamento dos rios urbanos, incluindo as 

consequências do transporte de sedimentos pelos rios integrantes da rede de 

macrodrenagem paulistana, em estreita colaboração com as instâncias de 

gestão dos recursos hídricos estaduais, V - implantar medidas não estruturais 

da controle de inundações, tais como o monitoramento em tempo real e 

sistemas de alerta associados a planos de contingência, implantar medidas de 

controle de cheias e da produção de sedimentos nas suas fontes, fomentar o 
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aumento de permeabilidade e de áreas verdes, promover a redução de 

lançamentos de resíduos sólidos no sistema de drenagem, implantar e avaliar 

os resultados de medidas que favoreçam a recuperação ambiental das bacias 

urbanas sujeitas a impactos sobre as águas superficiais e subterrâneas, VI - 

implantar serviços eficientes de manutenção e operação dos sistemas de 

drenagem urbana na cidade, VII - preservar e recuperar as áreas com interesse 

para drenagem, principalmente várzeas, faixas sanitárias, fundos de vale e 

cabeceiras de drenagem, VIII - desenvolver e acompanhar as ações do Plano 

Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais e dos Programas de Bacias 

com a utilização de indicadores de desempenho a serem definidos por 

instruções normativas, IX - estimular a participação social da população o 

planejamento, implantação e operação das ações de drenagem e de manejo 

das águas pluvias, em especial na minoração das inundações e alagamentos, X 

- incentivar a participação da iniciativa privada na implantação das ações 

propostas para o controle das inundações urbanas, desde que compatível com 

o interesse público. § 1º. Para a consecução de seus objetivos ,a SP ÁGUAS 

poderá, direta ou indiretamente, desenvolver toda e qualquer atividade 

econômica correlata ao seu objeto social, inclusive aderir, alienar e promover 

a desapropriação de imóveis após competente declaração de utilidade pública 

pelo Poder Executivo, bem como realiza financiamentos e outras operações de 

crédito e celebrar convênios com entidades públicas. § 2º. A SP ÁGUAS terá 

também como objetivo prestar serviços, executar, gerenciar e acompanhar 

obras de manejo das águas pluviais e de controle de inundações da cidade, em 

cooperação com entidades em que o Poder Público seja controlador (Este 

projeto está sendo desenvolvido pela SP Urbanismo/SMDU). 
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Guaianases 
PROPOSTA 309 

TEMA: Saneamento 

Projeto básico e controle de cheias em bacias dos córregos da região 

Texto completo: Elaboração de projeto Básico e viabilização do início da 

intervenção de controle de cheias em bacias dos córregos: Ribeirão Água 

Vermelha, Ribeirão Lajeado, Córrego Itaim, Córrego tijuco preto, Córrego Três 

Pontes e respectivos afluentes. Intervir nos pontos de alagamentos por meio 

do programa de redução de alagamentos – PRA. Desenvolver o programa de 

drenagem e manejo das águas pluviais. Redução do escoamento de águas por 

meio superficial face ausência de galerias e ou por conta de obstrução das 

existentes. Instituir mecanismos de estímulo à instalação de sistema de coleta 

e reutilização de áuas servidas em edificações públicas e privadas. Criar a São 

Paulo Águas: Constituem objeto da SP ÁGUAS: I - integrar as ações do 

Município no planejamento, implantação e operação dos sistemas de 

abastecimento público, coleta e tratamento de esgotos, drenagem e manejo 

de águas que afluem ao Município de São Paulo, II - a execução de programas 

e obraas definidos pela administração, para a diminuição do risco de 

inundações na cidade, captação, armazenamento e reuso de água de chuva, 

definir quem deve fazer pelo tamanho da área ocupada, III - a despoluição dos 

córregos urbanos que atrevessam o território municipal, em integração com 

as concessionárias de serviços de saneamento estadual e municipais, 

considerando em especial as fontes de poluição difusa, tratamento, 

armazenamento e reuso de águas cinza, proveniente do sistema produtivo das 

indústrias, comércios, serviços (hotel, motel, lavanderias e condomínios 

residenciais), IV - o controle do assoreamento dos rios urbanos, incluindo as 

consequências do transporte de sedimentos pelos rios integrantes da rede de 

macrodrenagem paulistana, em estreita colaboração com as instâncias de 

gestão dos recursos hídricos estaduais, V - implantar medidas não estruturais 

da controle de inundações, tais como o monitoramento em tempo real e 

sistemas de alerta associados a planos de contingência, implantar medidas de 

controle de cheias e da produção de sedimentos nas suas fontes, fomentar o 

aumento de permeabilidade e de áreas verdes, promover a redução de 
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lançamentos de resíduos sólidos no sistema de drenagem, implantar e avaliar 

os resultados de medidas que favoreçam a recuperação ambiental das bacias 

urbanas sujeitas a impactos sobre as águas superficiais e subterrâneas, VI - 

implantar serviços eficientes de manutenção e operação dos sistemas de 

drenagem urbana na cidade, VII - preservar e recuperar as áreas com interesse 

para drenagem, principalmente várzeas, faixas sanitárias, fundos de vale e 

cabeceiras de drenagem, VIII - desenvolver e acompanhar as ações do Plano 

Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais e dos Programas de Bacias 

com a utilização de indicadores de desempenho a serem definidos por 

instruções normativas, IX - estimular a participação social da população o 

planejamento, implantação e operação das ações de drenagem e de manejo 

das águas pluvias, em especial na minoração das inundações e alagamentos, X 

- incentivar a participação da iniciativa privada na implantação das ações 

propostas para o controle das inundações urbanas, desde que compatível com 

o interesse público. § 1º. Para a consecução de seus objetivos ,a SP ÁGUAS 

poderá, direta ou indiretamente, desenvolver toda e qualquer atividade 

econômica correlata ao seu objeto social, inclusive aderir, alienar e promover 

a desapropriação de imóveis após competente declaração de utilidade pública 

pelo Poder Executivo, bem como realiza financiamentos e outras operações de 

crédito e celebrar convênios com entidades públicas. § 2º. A SP ÁGUAS terá 

também como objetivo prestar serviços, executar, gerenciar e acompanhar 

obras de manejo das águas pluviais e de controle de inundações da cidade, em 

cooperação com entidades em que o Poder Público seja controlador (Este 

projeto está sendo desenvolvido pela SP Urbanismo/SMDU). 
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Guaianases 
PROPOSTA 430 

TEMA: Transportes e mobilidade 

Aumentar o número de lotações no horário de pico. 

Texto completo: Aumentar o número de lotação no horário de pico. 

 Poucas lotações para atender a população. 
 

 

Ipiranga 
PROPOSTA 67 

TEMA: Habitação 

Construção de habitação popular para as famílias do Jd. São Savério e 

Jd. Clímax 

Texto completo: Temos várias invasões no JD. São Savério, JD Clímax (Rua do 

monsenhor) todo o lixo dessas famílias são jogados nas ruas laterais e todos os 

dias, tem vários terrenos do Estado onde poderiam construir moradia popular, 

tirando essas famílias dessa condições miseráveis. 
 

 

Ipiranga 
PROPOSTA 210 

TEMA: Meio Ambiente 

Aprimoramento do manejo da fauna e da flora urbana, em especial nos 

parques 

Texto completo: Como ex- conselheira do Parque Aclimação e Independência 

Ativista do meio ambiente, com foco em Biodiversidade. Afirmo que ano á ano 

vejo o sucateamento do orçamento destinado a SVMA, essa falta de recursos 

no dia a dia resulta em falta de limpeza, insumos, depredação, depreciação do 

patrimônio público. Falta de incentivo a formação prática de educação 
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ambiental como: Projetos de Permacultura e permeabilização do solo. 

Incentivo as plantas medicinais, uma vez que meio ambiente é uma garantia 

de saúde pública. A Divisão de Fauna silvestre é limitada, propaga 

desinformação em relação a fauna exótica. O Fato de não ser nativa, mas estar 

presente nos parques, merece constitucionalmente um manejo ético. Vejam o 

caso dos saguis no Parque da Independência. E os Pombos, (origem Europa, 

símbolo da Paz). Projeto de Ced permanente e espaço para os animais 

comunitários que estão presentes em todos os parques, mas são invisíveis aos 

olhos do poder Público. Cachorródromo e Gatis, tem que ter em todos os 

parques. Com eles ou sem eles o abandono está aí é uma constatação. E 

precisamos de política pública para solucionar este problema. A Secretaria do 

verde precisa urgentemente contratar Biólogos, Veterinários, com 

especialização internacional, para oferecer atendimento e solução digna aos 

animais. O Orçamento tem que ser de no mínimo 5% e não 0, alguma coisa. 

Fora a falta de ampliação de novos parques que se faz urgente e necessário. 
 

 

Ipiranga 
PROPOSTA 314 

TEMA: Saneamento 

Ampliação e maior divulgação dos serviços de ecoponto e cata-bagulho 

Texto completo: Aumentar e divulgar os eco pontos seria muito bom! Evitaria o 

descarte de forma indevida de móveis velhos, eletrodomésticos quebrados 

entra outros.... a divulgação prévia do cara bagulho na porta das casas tbm 

seria uma ótima medida. 
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Ipiranga 
PROPOSTA 432 

TEMA: Segurança Alimentar 

Implantação de hortas urbanas em terrenos ociosos 

Texto completo: Temos vários terrenos abandonados tanto do poder municipal, 

estadual e particular onde poderia se incentivar cultivo de hortas comunitárias 

para a próprio comunidade. 
 

 

Ipiranga 
PROPOSTA 478 

TEMA: Educação 

Implantação de CEU na região do Ipiranga 

Texto completo: Não há CEUs na região! Seria muito bom se tivesse! 
 

 

Itaim Paulista 
PROPOSTA 334 

TEMA: Saneamento 

Intervenção de controle de cheias em bacias dos córregos da região 

Texto completo: Elaboração de projeto Básico e viabilização do ínicio da 

intervenção de controle de cheias em bacias dos córregos: Ribeirão Água 

Vermelha, Ribeirão Lajeado, Córrego Itaim, Córrego tijuco preto, Córrego Três 

Pontes e respectivos afluentes. Intervir nos pontos de alagamentos por meio 

do programa de redução de alagamentos - PRA. Desenvolver o programa de 

drenagem e manejo das águas pluviais. Redução do escoamento de águas por 

meio superficial face ausência de galerias e ou por conta de obstrução das 

existentes. Instituir mecanismos de estímulo à instalação de sistema de coleta 

e reutilização de áuas servidas em edificações públicas e privadas. Criar a São 

Paulo Águas: Constituem objeto da SP ÁGUAS: I - integrar as ações do 
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Município no planejamento, implantação e operação dos sistemas de 

abastecimento público, coleta e tratamento de esgotos, drenagem e manejo 

de águas que afluem ao Município de São Paulo, II - a execução de programas 

e obraas definidos pela administração, para a diminuição do risco de 

inundações na cidade, captação, armazenamento e reuso de água de chuva, 

definir quem deve fazer pelo tamanho da área ocupada, III - a despoluição dos 

córregos urbanos que atrevessam o território municipal, em integração com 

as concessionárias de serviços de saneamento estadual e municipais, 

considerando em especial as fontes de poluição difusa, tratamento, 

armazenamento e reuso de águas cinza, proveniente do sistema produtivo das 

indústrias, comércios, serviços (hotel, motel, lavanderias e condomínios 

residenciais), IV - o controle do assoreamento dos rios urbanos, incluindo as 

consequências do transporte de sedimentos pelos rios integrantes da rede de 

macrodrenagem paulistana, em estreita colaboração com as instâncias de 

gestão dos recursos hídricos estaduais, V - implantar medidas não estruturais 

da controle de inundações, tais como o monitoramento em tempo real e 

sistemas de alerta associados a planos de contingência, implantar medidas de 

controle de cheias e da produção de sedimentos nas suas fontes, fomentar o 

aumento de permeabilidade e de áreas verdes, promover a redução de 

lançamentos de resíduos sólidos no sistema de drenagem, implantar e avaliar 

os resultados de medidas que favoreçam a recuperação ambiental das bacias 

urbanas sujeitas a impactos sobre as águas superficiais e subterrâneas, VI - 

implantar serviços eficientes de manutenção e operação dos sistemas de 

drenagem urbana na cidade, VII - preservar e recuperar as áreas com interesse 

para drenagem, principalmente várzeas, faixas sanitárias, fundos de vale e 

cabeceiras de drenagem, VII - preservar e recuperar as áreas com interesse 

para drenagem, principalmente várzeas, faixas sanitárias, fundos de vale e 

cabeceiras de drenagem, VIII - desenvolver e acompanhar as ações do Plano 

Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais e dos Programas de Bacias 

com a utilização de indicadores de desempenho a serem definidos por 

instruções normativas, IX - estimular a participação social da população o 

planejamento, implantação e operação das ações de drenagem e de manejo 

das águas pluvias, em especial na minoração das inundações e alagamentos, X 

- incentivar a participação da iniciativa privada na implantação das ações 
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propostas para o controle das inundações urbanas, desde que compatível com 

o interesse público. § 1º. Para a consecução de seus objetivos ,a SP ÁGUAS 

poderá, direta ou indiretamente, desenvolver toda e qualquer atividade 

econômica correlata ao seu objeto social, inclusive aderir, alienar e promover 

a desapropriação de imóveis após competente declaração de utilidade pública 

pelo Poder Executivo, bem como realiza financiamentos e outras operações de 

crédito e celebrar convênios com entidades públicas. § 2º. A SP ÁGUAS terá 

também como objetivo prestar serviços, executar, gerenciar e acompanhar 

obras de manejo das águas pluviais e de controle de inundações da cidade, em 

cooperação com entidades em que o Poder Público seja controlador (Este 

projeto está sendo desenvolvido pela SP Urbanismo/SMDU). 
 

 

Itaim Paulista 
PROPOSTA 383 

TEMA: Saúde 

Implantar equipamentos de saúde na região como UPA e URSI. 

Texto completo: Obter terrenos, projetar, licitar, garantir a fonte de financiamento 

e construir a UPA do Itaim Paulista. Criar programas e ações que utilizem 

medicina tradicional chinesa/prática natural nas unidades de saúde da 

prefeitura regional do Itaim Paulista/Vila Curuçá. Implantar 2 unidades de 

referência a saúde do idoso (URSI), uma em cada distrito da prefeitura regional 

do Itaim Paulista/Vila Curuçá. Implantar ao menos 2 Centros Dia a população 

idosa já prefeitura regional do Itaim Paulista/Vila Curuçá. Implantar 2 unidades 

de instituições de longa permanência do idoso - ILPI, sendo uma delas, 

geriátrica. Implantar 1 centro especializado de reabilitação para garantir 

atendimento às pessoas com deficiência. 
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Itaim Paulista 
PROPOSTA 392 

TEMA: Assistência Social 

Continuidade ao MOVA - Alfabetização de Jovens e Adultos. 

Texto completo: Queremos a continuidade do MOVA- Alfabetização de Jovens e 

Adultos, os Educandos e Educadores depende deste ensino fundamental, 

quantos jovens de 15 anos que vivem fora das salas de aulas...Continuidade. 
 

 

Itaim Paulista 
PROPOSTA 406 

TEMA: Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Criação de Parque Tecnológico Municipal na Zona Leste. 

Texto completo: Criar 1 Parque Tecnológico Municipal na Zona Leste. Criar e 

efetivar o programa de incentivos fiscais na região leste. Garantir vagas nos 

programas de ensino técnico e tecnológico através de parcerias com a União, 

com o Estado, Entidades do Sistema S e ou de forma direta. 
 

 

Itaim Paulista 
PROPOSTA 456 

TEMA: Assistência Social 

Instalação de Centro de Referência da Mulher. 

Texto completo: Diante de tanta Violência doméstica Itaim Paulista passou da hora 

de ter um Centro de Referência da Mulher 
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Itaquera 
PROPOSTA 47 

TEMA: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Construir muro de arrimo/calçada na Rua Sovre(ligação Morgante e José 

Bonifácio) 

Texto completo: Murro de Arrimo na Rua Sobre, é necessário fazer algo urgente 

devido ao estreitamento da rua, esta rua ela é a única que liga as duas vilas 

com agilidade (Morgante e José Bonifácio), as famílias das casas estão em 

perigo. Sugestão: ampliar a largura da rua, pois também será necessário fazer 

as calçadas. 
 

 

Itaquera 
PROPOSTA 158 

TEMA: Meio Ambiente 

Implantação da 2ª fase do Parque Nair Belo, localizado no Jd. Santa 

Terezinha 

Texto completo: Implantação da segunda fase do Parque Nair Belo, localizado na 

Rua Japaraná, Jardim Santa Terezinha. 
 

 

Itaquera 
PROPOSTA 262 

TEMA: Saúde 

UBS/AMA para atender bairro Colônia, Jardim Pedra Branca e Jardim 

Cibele 

Texto completo: Saúde Insira neste item contribuições relacionadas à saúde, como 

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs), hospitais, Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs), qualidade do serviço de saúde em São Paulo e ações 
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relacionadas à pandemia de COVID-19. Realizar implantação de UBS/AMAs na 

região: Bairros para abranger aos moradores: -Colônia -Jardim Pedra Branca -

Jardim Cibele 
 

 

Itaquera 
PROPOSTA 377 

TEMA: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Obras específicas de zeladoria em ruas e parques do bairro. 

Texto completo: 1°= Fazer calçamento da rua Bartolomeu Ferrari, em toda sua 

extensão, e canalizar o córrego ao seu lado. 2°= Nomear, e revitalizar praça 

localizada na rua Virginia Ferni, com rua Oliveira Brandão. 3°= Terminar de 

fazer o calçamento da rua Antônio Crespo. 4°= Fazer rampas para cadeirantes 

nas 3 entradas do parque Raul Seixas 5°= Fazer uma rua que ligue a rua 

Cristovão de Salamanca, com a rua Agrimensor Sugaia, e a continuação da rua 

Cristovão de Salamanca até a av. Luiz Mateus. 6° = Recapeamento da rua 

Antônio Fontana 
 

 

Itaquera 
PROPOSTA 422 

TEMA: Saneamento 

Implantação de rede de esgoto no Parque Savoy City 

Texto completo: Implantação de rede de esgoto no Parque Savoy City, 

principalmente nas Ruas Astrogildo Pereira, Lygia Roncel Rodrigues e Manoel 

de Andrade Furtado. Parte do bairro não tem esgoto e este corre 

irregularmente pela rede pluvial. 
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Itaquera 
PROPOSTA 498 

TEMA: Saúde 

Implantação de UBS no Parque Savoy 

Texto completo: Proponho a analise para a implantação de uma Unidade Basica de 

Saúde (UBS) no Parque Savoy. 
 

 

Jabaquara 
PROPOSTA 71 

TEMA: Habitação 

Finalização da Operação Urbana Agua Espraiada coma construção de 20 

mil moradias 

Texto completo: Construção de 20 ml moradias na área da Operação Urbana Água 

Espraiada, cadastrando todos os moradores das favelas, cortiços, e do aluguel. 
 

 

Jabaquara 
PROPOSTA 260 

TEMA: Segurança Alimentar 

Centro de arrecadação e distribuição de alimentos para famílias 

carentes 

Texto completo: Implantação de um Banco de Alimentos no Jabaquara 

Justificativa: Os Bancos de Alimentos despertam o espírito solidário e 

difundem os valores humanos e culturais necessários para ajudar a mitigar a 

contradição entre excedentes alimentares e os bolsões de pobreza existentes. 

Também promove o combate à desnutrição e a obesidade, gerando mais 

saúde, bem-estar, diminuição da violência, maior inclusão social, melhor 

respeito, mais dignidade, mais cidadania e segurança alimentar. Os terrenos 
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públicos do Distrito do Jabaquara devem ser utilizados pois irá promover 

incentivo a pequenos produtores, sendo que suas produções poderão ser 

dirigidas ao atendimento das famílias cadastradas com alimentos saudáveis e 

de qualidade. A atividade poderá ser feita em consórcio com as atividades do 

PAVS (Saúde/SMADS) e irá gerar sensação de bem estar social posto que 

também irá promover o reaproveitamento das sobras dos produtos não 

comercializados em feiras públicas e outros estabelecimentos gerando 

contribuição à sustentabilidade ambiental. 
 

 

Jabaquara 
PROPOSTA 298 

TEMA: Direitos Humanos e Cidadania 

Casa de abrigo para Mulheres em situação de rua ou violência doméstica 

Texto completo: Criação de um Centro de Defesa da Mulher e da Criança 
 

 

Jabaquara 
PROPOSTA 367 

TEMA: Saúde 

Implantação de Centro de Especialidades e exames laboratoriais 

Texto completo: Criação de um Centro de Especialidades, incluindo todos os tipos 

de exames laboratoriais e de diagnóstico de imagens. 
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Jabaquara 
PROPOSTA 416 

TEMA: Saneamento 

Requalificação das nascentes e córregos no Jabaquara 

Texto completo: Atenção a Micro e Macrodrenagem especialmente nos perímetros 

do Córrego do Cordeiro, do Córrego Águas Espraidas e dos Rio Ipiranga 

Justificativas: Por percebermos falhas no conjunto de bueiros em nosso 

Distrito uma vez que não são guarnecidos de sistemas de contenção para 

detritos em geral. Diante do fato de que nossos bueiros sofram com 

entupimentos por materiais descartados nas ruas trazendo desconforto e 

riscos de contaminação, propomos melhorias destes sistemas responsáveis 

pelo “manejo de drenagem de águas pluviais”. Para prevenirmos estas 

ocorrências propomos a adoção de medidas para reversão deste problema, 

especialmente com a instalação de caixas de inspeção suficientemente 

guarnecidas de sistemas de contenção destes tipos de resíduos. 

Simultaneamente propomos que os piscinões do Distrito, sejam igualmente 

guarnecidos de “sistemas de contenção de resíduos não biodegradáveis” em 

prevenção à segurança e saúde da fauna marinha. 
 

 

Jabaquara 
PROPOSTA 465 

TEMA: Transportes e mobilidade 

Finalização do Monotrilho Jabaquara-Morumbi 

Texto completo: Finalização do Metrô (Monotrilho Jabaquara - Morrubi), e 

construção do Terminal de ônibus onde hoje está locaizada a favela do vietnã. 
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Jaçanã/Tremembé 
PROPOSTA 112 

TEMA: Habitação 

Construção de Habitação de Interesse Social e Moradia Popular na 

subprefeitura 

Texto completo: Necessário criar políticas de construção de HIS e HMP na 

subprefeitura. Há muitos terrenos vagos e ociosos, e o IPTU Progressivo e os 

decretos de Parcelamento, Edificação e Uso Compulsórios devem ser aplicados 

na subprefeitura para evitar a especulação e espaços vazios, favorecendo a 

retomada econômica e aliviando aluguéis. O perímetro de aplicação da PEUC 

e IPTU Progressivo precisa incluir toda esta subprefeitura, principalmente 

junto aos corredores de transporte coletivo. Prefeitura precisa regulamentar 

o Plano Municipal de Habitação, inclusive a modalidade de Aluguel Social. Tem 

terrenos públicos e terrenos vazios aqui que precisam receber recursos para 

receber moradia, tanto na modalidade Moradia para Aquisição, quanto de 

Aluguel Social. Destinar verba para construção de habitação aqui. Criação de 

um canal de denúncias de fácil acesso para que moradores possam denunciar 

problemas de acessibilidade ou descumprimento das normas do código de 

obras e edificações para a prefeitura, preferencialmente pelo 156, de forma 

anônima para que os moradores de aluguel não sofram retalhação dos 

proprietários. Fiscalização de acessibilidade internas, calçadas e bicicletários 

em todas obras em andamento ou que sejam aprovadas pela Prefeitura e 

órgãos públicos municipais para que todas construções sigam os padrões 

exigidos. Utilização da verba de compensação viária para a ampliação e 

reforma de calçadas, implantação de ciclovias, implantação de faixas de 

ônibus, melhorias em pontos e terminais de ônibus, implantação de 

bicicletários públicos, etc para melhor qualificar os locais de habitação com 

uma cidade voltada para pessoas. Exigir que todas construções novas, 

ampliadas e/ou reformadas incluam bicicletários de fácil acesso nos quais as 

bicicletas devem permanecer com as duas rodas no chão. 
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Jaçanã/Tremembé 
PROPOSTA 141 

TEMA: Assistência Social 

Mais verba para os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS e 

CREAS) 

Texto completo: Destinar mais verba para os Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) e os Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS), além de aumentar a quantidade de funcionários através de concurso 

público e tornar as relações dos funcionários mais próximas das pessoas 

atendidas por eles. Fazer obras de acalmamento de tráfego próximo dos CRAS 

e CREAS com a ampliação das calçadas, estrangulamento de vias, criação de 

travessias de pedestres elevadas, instalação de lombadas e redução das 

velocidades. 
 

 

Jaçanã/Tremembé 
PROPOSTA 205 

TEMA: Meio Ambiente 

Criar jardins de chuva no viário para reter a chuva e diminuir as 

enchentes 

Texto completo: Criar jardins de chuva no viário, principalmente removendo vagas 

de estacionamento de locais alagáveis ou por onde a água escoa para os 

fundos de vale, de forma a reter essa chuva e diminuir as enchentes 
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Jaçanã/Tremembé 
PROPOSTA 220 

TEMA: Saúde 

Inclusão de serviço de implante dentário e aparelho odontológico nos 

CEOs. 

Texto completo: Olá. gostaria de solicitar a inclusão da linha de serviço de 

IMPLANTE DENTÁRIO & APARELHO ODONTOLÓGICO aos CEOs, com o subsídio 

do valor que é repassado pelo Governo Federal. Obrigado. 
 

 

Jaçanã/Tremembé 
PROPOSTA 441 

TEMA: Segurança Urbana 

Aumentar os investimentos em iluminação pública 

Texto completo: Aumentar os investimentos em iluminação pública. Reforçar a 

iluminação de LED. Criar postes de iluminação especificamente na altura dos 

pedestres, iluminando mais as pessoas que circulam à noite do que os carros 

(que já tem farol próprio). Instalar iluminação LED em vielas, escadarias, 

calçadas, becos, travessas, passarelas e ciclovias/ciclofaixas. Aumentar 

programas de policiamento comunitário da Guarda Civil Metropolitana em 

contato com moradores, participação em eventos, palestras e mais rondas a 

pé e de bicicleta. Aumentar a presença da Defesa Civil em escolas, clubes, 

associações de bairros e outras organizações para conscientizar a população 

de áreas mais vulneráveis e com histórico de desastres naturais (como 

enchentes, deslizamentos de terra, etc). Aumentar a presença de guardas civis 

nas ruas de forma amigável, criando relacionamento com as 

comunidades.Sugiro que parte da verba da subprefeitura seja destinada para 

a implantação de iluminação em praças, calçadas, passarelas, vielas e 

escadarias. Instalar mais câmeras em áreas com histórico de violência, 

vandalismo e atropelamentos/colisões de veículos. Instalar iluminação de LED 

em áreas com histórico de violência, vandalismo e atropelamentos/colisões de 
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veículos, priorizando as calçadas, travessias de pedestres, escadarias, 

travessas e ciclovias. 
 

 

Lapa 
PROPOSTA 123 

TEMA: Saneamento 

Melhora das condições de drenagem e dos projetos relacionados em toda 

a região 

Texto completo: Drenagem da Rua Venancio Aires com Raul Pompeia Drenagem 

Vila Leopoldina - comunidade Linha, Nove e Cingapura Drenagem Marques de 

São Vicente 
 

 

Lapa 
PROPOSTA 196 

TEMA: Verde e Meio Ambiente 

Instalação de mais ciclovias, ciclofaixas e melhores condições aos 

ciclistas 

Texto completo: Avenida Marquês de São Vicente (Corredor Inajar de Souza-

Marquês de São Vicente) - criação de ciclovia no trecho entre a Ponte da 

Freguesia do Ó e a Praça José Vieira de Carvalho Mesquita, possibilitando 

integrar as ciclovias já existentes e atender com segurança o grande número 

de trabalhadores que se deslocam de bicicleta neste trajeto, que conecta as 

zonas Norte, Oeste e região central da cidade. 
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Lapa 
PROPOSTA 202 

TEMA: Assistência Social 

Usar prédios e hotéis abandonados para Centros de Acolhimento e 

Assistência 

Texto completo: Que seja aproveitado os prédios e hotéis abandonados, na zona 

oeste, para criar/fundar Centros de Acolhimentos e Atendimento, para 

cidadaões com baixa condição social, como os moradores de rua. Esta 

proposta tem por finalidade re-incluir, preparar miilhares de pessoas na cidade 

São Paulo para serem úteis à sociedade. Neste Centro deve haver oficinas 

profissionalizantes, cursos de alfabetização, espaço cultural, de lazer esporte, 

apoio para os atendimentos no que se refere a atenção básica aos cidadãos. A 

proposta está sendo feita por Maria Ester Xavier Pereira do Valle, Conselheira 

e cidadã na Lapa, com proposito de aplicação inicial na zona oeste (Lapa) , mas 

propomos que seja expandido para as demais zonas de São Paulo. 
 

 

Lapa 
PROPOSTA 368 

TEMA: Habitação 

Atendimento às demandas habitacionais das comunidade da região 

Texto completo: Ponte do Remédio mais de 400 famílias para comunidade Humaitá 

PIU VLVL - habitação para mais de 850 famílias das comunidades: Linha, Nove 

e Cingapura Madeirite Comunidade da Água Branca - mais de 1000 famílias das 

comunidades do Sapo e Aldeinha esperando Comunidade Jaguaré - Precisa 

urgente de um programa de Habitação 
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Lapa 
PROPOSTA 393 

TEMA: Saúde 

Melhora geral e mais investimentos no Hospital Sorocabana 

Texto completo: Orçamento para projeto executivo completo e obra de reforma 

do Hospital Sorocabana 
 

 

M'Boi Mirim 
PROPOSTA 101 

TEMA: Educação 

Implantação de 3 CEU’s, um na Vila Gilda, outro na Vila Calu e outro no 

Capela 

Texto completo: 1ª- implantação de pelos menos ( 3 ) Centro Educacional 

Unificado, CEU no extremo sul de são Paulo, sendo um NA Vila Gilda, outro na 

VILA CALU E OUTRO NO CAPELA, este bairro tem índices de extrema pobreza . 

2º- curso básico de libras nos bairros parque Cavalo Branco, Vila Rodrigues, Jd. 

Vera Cruz, Jd. Tancredo neves, Jd.Arizona, Vila Calu, Vila Gilda, Jd. Bombeiro 

Jd.Chac.Bandeirantes, Jd. Horizonte Azul, Jd. Cerejeira, Jd. Capela, Jd. Nova 

Cidade, Jd. Chácara Sonho Azul, Jd. Aracati, Pq. Do Lago. 
 

 

M'Boi Mirim 
PROPOSTA 219 

TEMA: Habitação 

780 unidades habitacionais no Pq. Cavalo Branco e Pq. Linear dos 

Bombeiros 

Texto completo: 1ª- Solicitamos que a SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

libere a construção de780 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL 



AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PLOA 2021 

CONTRIBUIÇÕES ELEITAS 

 

53 

DO PARQUE CAVALO BRANCO , já existe um decreto desde 2010 de terrenos 

de interesse social para desapropriação para implantação do conjunto 

Habitacionalcom topografia nas terras ( 1º ) terreno tamanho 7.4000,00M², ( 

2º ) terreno tamanho 6.000,00M² para fazer Conjuntos Habitacionais de 

interesse social nos Bairros Pq. cavalo branco, Jd. Vera Cruz ll e vila 

rodrigues.os moradores descutirão muito no fórum do fundão e já existe o 

projeto do parque linear com moradias do fórum do fundão, PARQUE LINEAR 

CAVALO BRANCO. 2º-PARQUE LINEAR COM MORADIAS DOS BOMBEIROS , á 

existe um projeto do fórum do fudãojunto com os moradores de parque linear 

com moradias, de Conjuntos Habitacionais de interesse social nos Bairros 

como Jd.Arizona, Jd. Bombeiro, Jd. Chácara Sonho Azul, Vila calu. PARQUE 

LINEAR DOS BOMBEIROS já existe um projeto dos moradores junto com o 

fórum do fundão do parque linear com moradias do dos bombeiros. 
 

 

M'Boi Mirim 
PROPOSTA 223 

TEMA: Transportes e mobilidade 

Teleférico Turístico no fundão do M’boi Mirim e outras obras de 

mobilidade 

Texto completo: 1ª Solicitamos projeto para melhorar a mobilidade do Jardim 

Ângela e M’Boi Mirim - bairros jardim parque Cavalo Branco, Vila Rodrigues, 

Jd. Vera Cruz,Jd. Tancredo neves, Jd. Arizona, Vila Calu, Vila Gilda, Jd. Boulevar 

da Paz, Jd. Bombeiro Jd. Chac. Bandeirantes, Jd. Horizonte Azul, Jd. Cerejeira, 

Jd. Capela, Jd. Nova Cidade, Jd. Chácara Sonho Azul, Jd. Aracati, Pq. Do Lago e 

Região, que consiste em Teleférico Turístico que sairá do ex-clube dos 

funcionários públicos (hoje clube náutico Guarapiranga) e passando por cima 

da represa até chegar na estância turística de parelheiros, assim ligando os dois 

extremos sul. 2ª- transporte Hidroviário ( balsa ) saindo do clube náutico 

guarapiranga. 3ª Duplicação da Estrada da Baronesa até a Estrada do 

Guarapiranga. 4ª- Para melhorar a mobilidade dos bairros jardim parque 

Cavalo Branco, Vila Rodrigues, Jd. Vera Cruz,Jd. Tancredo neves, Jd.Arizona, 
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Vila Calu, Vila Gilda, Jd. Boulevar da Paz, Jd. Bombeiro Jd.Chac.Bandeirantes, 

Jd. Horizonte Azul, Jd. Cerejeira, Jd. Capela, Jd. Nova Cidade, Jd. Chácara Sonho 

Azul, Jd. Aracati, Pq. Do Lago e Região. 1º- Criar rota alternativa de saída do 

FUNDÃO saindo da rua Ana Lúcia de Amicis jd. Vera Cruz passando pela 1º-

Estrada do Bandeirantes, 2º-Estrada da Cumbica, 3º-Estrada da Baronesa até 

a 4º- Estrada do Guarapiranga. 5ª-Modernizar a rede semafórica, na extensão 

de toda M´boi Mirim a parti do extremo sul FUNDÂO. 6ª- instalação da Onda 

verde do Nº5000 até o Nº12.000 Fundão do M’ Boi Mirim para melhora a 

mobilidade da região. 7ª- instalação de uma Base fixa ou móvel da CET no 

FUNDÃO no cruzamento da Estrada do Embu-Guaçu com á estrada da 

Baronesa) 8ª- Garanti ( 2 ) Agentes da CET para fazer rondas na estrada da M’ 

Boi Mirim no FUNDÃO Nº. 5000 até 12.000. 9ª- Implantar Placas de sinalização 

Proibida Para e Estacionar ao longo estrada do M’ Boi Mirim do numero 12.000 

mil até o numero 5000mil e na estrada da Baronesa e estrada do Guarapiranga 

também. 10º-Implantar Placas de sinalização Proibida Para e Estacionar do 

comercio das estradas de embu-guaçu, estrada do M’ Boi Mirim estrada da 

Baronesa e estrada do Guarapiranga. 11ª- Implantar O Cinturão da 

solidariedade, um rodízio especial para melhora a mobilidade das “06:00 h às 

10:00 h e das 16:00hrs às 21:00hrs” seguindo o padrão do rodízio de placas do 

município de São Paulo, Só durante ás intervenções na Região do M’Boi Mirim 

melhora a saída FUNDÃO. 1- EXEMPLO Na obra do metrô e duplicação BR 214 

Estrada do M`boi Mirim, o cinturão da solidariedade começa na Av. 

Comendador Santana e continua na Ellias Maas e passa Carlos Caldeira Filho 

um pedaço da Estrada de Itapecerica, Av. Guido Caloi, Estrada do Guarapiranga 

e Termina na Estrada de Guavirituba junto as Casas Bahia. Obs: Este rodízio vai 

ajudar a melhorar a mobilidade de todos esses bairros jardim parque Cavalo 

Branco, Vila Rodrigues, Jd. Vera Cruz, Jd. Tancredo neves, Jd. Arizona, Vila Calu, 

Vila Gilda, Jd. Boulevar da Paz, Jd. Bombeiro Jd. Chac.Bandeirantes, Jd. 

Horizonte Azul, Jd. Cerejeira, Jd. Capela, Jd. Nova Cidade, Jd. Chácara Sonho 

Azul, Jd. Aracati, Pq. Do Lago. Serão tirados da rua nesse período de obras 30 

mil carros na região sul. 12º- uma ciclovia de deck de plástico de material 

reciclável e não inflamável saindo do extremo Sul fundão do Jardim Ângela, 

m’boi mirim em direção a ciclovia do Rio Pinheiros: uma ciclovia as margens 

da represa do Guarapiranga feita de deck de plástico reciclável e não 
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inflamável.1º-40% desta ciclovia será Implantada nas margens da represa do 

Guarapiranga, uma ciclovia de mão dupla saindo do,( ex, clube dos 

funcionários públicos ) Hoje clube náutico Guarapiranga beirando e passando 

a ciclovia pelo bairros 1º-jd. Vera Cruz na Rua Maria Travisane ( obs: fazer 

ciclofaixa nesta rua, com saída para o bairro), 2º-Jd. Parque Bandeirante com 

saída para o bairro ( obs: fazer ciclofaixa nesta rua ), continuar a ciclovia nas 

margens da represa passa na Rua Benjamin Cosin ( fazer cicloFaixa nesta rua ) 

continuar a ciclovia na represa até a 3º- saída da ciclovia para cicloFaixa na 

Estrada do Aracati ( obs : fazer uma cicloFaixa ) segui a ciclovia pela represa 

até a Ponte do Aracati ( a ciclovia vai passa do lado da ponte do Aracati ) 

continuar a ciclovia nas margens da represa segui até a Rua Serra do Ajuá ( 

fazer cicloFaixa nesta rua, a cicloFaixa vai atravessa a Estrada da Revieira e 

continuar a ciclovia nas margens da represa , segui do lado do Parque 

Guarapiranga (obs : fazer uma trilha para bike até a Rua Japu ( nesta Rua japu 

fazer ciclofaixa até Avenida Guarapiranga fazer ciclofaixa até a Ponte do 

Socorro, pega a Rua Inácio de Almeida Arruda fazer ciclofaixa chegamos a 

ciclovia do Rio Pinheiros. ( obs a ciclovia ainda vai passa pelos bairro Jd. 

Chácara Flora com saída para o bairro com ciclofaixa, Cidade Ipava com saída 

para o bairro com ciclofaixa, Vila Gilda saída para o bairro com ciclofaixa, 

Estrada da Cumbica com ciclofaixa, Estrada da Baronesa aqui cria uma 

ciclofaixa para chega no novo Terminal do Metrô Jardim Ângela). 

Acessibilidade para Pessoas com necessidades especiais Fazer rampas e 

calçadas rebaixadas para os cadeirantes, Colocação de pisos táteis (pisos 

especiais percebíveis pelo tato) e de alerta para os portadores de deficiência 

visual, Instalação de barras de metal nas entradas da ciclovia na represa, 

Instalação de rampas de acesso em a ciclovia na represa. Instalação de aviso 

sonoro nos semáforos, para a travessia dos deficientes visuais, Calçadas e ruas 

em perfeito estado sem buracos e danificações para acessa a ciclovia na 

represa, placas de sinalização, lombadas nas ruas que forem usadas como 

ciclofaixas, duas Base da policia ambiental, 4 pontos de paradas para lanches, 

4 praias para banho ao longo do percurso, iluminação publica de led com placa 

solar, fazer deck de pescaria esportiva, segue oficio nº 400 13ª- Alça de acesso 
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para o Rodoanel Mario Covas no Jardim Santa Julia município de Itapecerica 

da serra 
 

 

M'Boi Mirim 
PROPOSTA 294 

TEMA: Assistência Social 

Implantação de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS/CREAS) 

Texto completo: um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), aqui no 

extremo sul no fundão perto da porte na altura do nº8000 mil e um Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) que ira atente os bairros 

jardim parque Cavalo Branco, Vila Rodrigues, Jd. Vera Cruz, Jd. Tancredo neves, 

Jd.Arizona, Vila Calu, Vila Gilda, Jd. Bombeiro Jd.Chac.Bandeirantes, Jd. 

Horizonte Azul, Jd. Cerejeira, Jd. Capela, Jd. Nova Cidade, Jd. Chácara Sonho 

Azul, Jd. Aracati, Pq. Do Lago, têm índices de alta venerabilidade, violência e 

pobreza. 
 

 

M'Boi Mirim 
PROPOSTA 482 

TEMA: Esportes e lazer 

Centro de Iniciação Esportiva do Fundão 

Texto completo: 1º- CRIAR UM CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA DO FUNDÃO . ( 

dentro do clube náutico guarapiranga se possivel ) para os bairros, jardim 

parque Cavalo Branco, Vila Rodrigues, Jd. Vera Cruz, Jd. Tancredo neves, 

Jd.Arizona, Vila Calu, Vila Gilda, Jd. Bombeiro Jd.Chac.Bandeirantes, Jd. 

Horizonte Azul, Jd. Cerejeira, Jd. Capela, Jd. Nova Cidade, Jd. Chácara Sonho 

Azul, Jd. Aracati, Pq. Do Lago . ou pode se junto com o parque linear do Pq 

Cavalo Branco área esta no meio de 10 bairros . 2ª uma ofina de percussão e 

artesanato para os bairros jardim parque Cavalo Branco, Vila Rodrigues, Jd. 

Vera Cruz, Jd. Tancredo neves, Jd.Arizona, Vila Calu, Vila Gilda, Jd. Bombeiro 
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Jd.Chac.Bandeirantes, Jd. Horizonte Azul, Jd. Cerejeira, Jd. Capela, Jd. Nova 

Cidade, Jd. Chácara Sonho Azul, Jd. Aracati, Pq. Do Lago,dentro do clube 

náutico guarapiranga. 3ª - Escola de futebol infanto -juvenil no clube náutico 

guarapiranga. 4ª - colônia de férias para 1000 crianças do fundão no clube 

náutico guarapiranga. 5ª- 1º campeonato de capoeira do clube náutico 

guaranpiranga. 6ª- 1º torneio de tênis masculino e femínino no clube náutico 

guarapiranga 7ª- 1º campeonato de futebol infato juvenil no clube náutico 

guarapiranga 
 

 

Mooca 
PROPOSTA 73 

TEMA: Transportes e mobilidade 

Ciclovias para melhor conexão da Zona Sul à Zona Leste, regulamentar 

lei BikeSP 

Texto completo: AÇÃO 1098 Ampliação, Reforma e Requalificação de Ciclovias, 

Ciclofaixas e Ciclorrotas. Criação das diversas ciclopassarelas e viadutos para 

pedestres principalmente integrada à linha da CPTM, vencendo a barreira dos 

trilhos e melhor conectando a Zona Sul à Zona Leste. Regulamentar a lei BikeSP 

para incentivar empresas e funcionários a utilizarem a bicicleta como meio de 

transporte, gerando economia para a Prefeitura e movimentando a economia 

local. 
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Mooca 
PROPOSTA 138 

TEMA: Direitos Humanos e Cidadania 

Implantar Serviço de Acolhimento Institucional à População em Situação 

de Rua 

Texto completo: AÇÃO 5840 

Implantação de Serviços de Acolhimento Institucional à População em 

Situação de Rua 

Em especial, às pessoas que ficam no entorno do Hospital Municipal Dr. 

Cármino Caricchio (Hospital Municipal do Tatuapé), diariamente defecam 

atrás das árvores na calçada, que além de ser um desrespeito à dignidade da 

pessoa humana para essa população, é caminho de crianças que vão à escola 

municipal de educação infantil Presidente Dutra, e ainda atrai animais 

sinantrópicos vetores de doenças na porta do Hospital. 

Essa população precisa de um lugar para usar o banheiro e, pelo menos, ter 

água para beber. Instalar bebedouros públicos, pias e banheiros públicos para 

que possam atender a população em situação de rua e esta possa ter um pouco 

mais de dignidade. São recorrentes as reclamações de sede porque os 

comércios se recusam a oferecer um copo d’água, e a falta de pias para a 

higiene mais básica faz com que muitos não consigam nem pedir emprego 

devido à dificuldade de se manter limpos. Além disso, a instalação de 

banheiros e bebedouros públicos pode melhorar a higiene da população em 

geral, que poderá lavar as mãos e beber água, evitando a disseminação de 

doenças como o coronavírus. 
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Mooca 
PROPOSTA 330 

TEMA: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Ampliação do Programa Emergencial de Calçadas e obras relacionadas 

Texto completo: Ampliação do Programa Emergencial de Calçadas (PEC) para 

reformar as calçadas da subprefeitura aqui, prevendo ALARGAMENTO das 

calçadas para melhorar a circulação de pedestres. Não faz sentido que o 

principal meio de se locomover em São Paulo seja “a pé” (pesquisa Origem e 

Destino 2017 do metrô) mas que o orçamento das calçadas seja menor que o 

orçamento do Asfalto Novo para beneficiar os carros que não transportam 

nem 30% das pessoas. 

 Reformar e ampliar todas calçadas públicas na área da subprefeitura. 

 Fiscalizar todas calçadas particulares da subprefeitura e notificar todos 

proprietários com calçadas irregulares, exigindo que as calçadas sejam 

reformadas de acordo com as normas estabelecidas. Caso não sejam 

reformadas, a subprefeitura deve multar o proprietário e utilizar o valor 

arrecadado com a multa para a reformar a calçada em questão e calçadas num 

raio de 250 metros com concreto liso, acessibilidade nas esquinas e piso tátil. 

 Instalação de bebedouros e pias públicas independentes e instalação de 

banheiros públicos. É muito importante para a saúde pública que tenhamos 

pias públicas para que a população possa fazer a higiene, e bebedouros para 

auxiliar na prática de esportes, passeios e toda a população inclusive a em 

situação de rua. Banheiros públicos são prática comum em cidades com 

turismo ou vida noturna, como Amparo, Serra Negra e Monte Alegre do Sul, 

todas tem banheiros públicos gratuitos em lugares de concentração de 

pessoas e espalhados pela cidade. 

 Retirar dinheiro da pintura de postes e guias, destinando a verba para a 

instalação de bancos e lixeiras em calçadas, praças, parques, paradas de ônibus 

e estações da CPTM/Metrô. 

 Fazer acalmamento de tráfego próximo de escolas, creches, praças, parques, 

museus, cinemas, teatros, UBSs, AMAs, UPAs, hospitais, clínicas, centros de 

compras, igrejas/templos religiosos, lares de idosos, hotéis, feiras livres, 

supermercados, bares, restaurantes estações da CPTM/Metrô e terminais e 
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paradas de ônibus com a ampliação das calçadas, estrangulamento de vias, 

criação de travessias de pedestres elevadas, instalação de lombadas e redução 

das velocidades. 

 Instalar iluminação por LED, bancos e lixeiras em todas praças da 

subprefeitura. 

 Instalar lixeiras em todos postes localizados na subprefeitura, assim como 

aumentar a quantidade de vezes que os sacos são trocados e retirados pelas 

equipes de limpeza urbana. 

 Orientar as equipes que trocam os sacos das lixeiras a colocar os sacos no leito 

viário (asfalto) e não nas calçadas. 

 Instalar bancos em todas calçadas, com no máximo a cada 250 metros entre 

cada um deles. Tornar permanente a Operação Natal que ocorre no Brás, 

restringindo o fluxo de veículos automotores e alargando o espaço dedicado à 

circulação de pedestres. Requalificação de toda a região com a construção de 

calçadão, remoção de estacionamento de veículos, iluminação de LED, 

comunicação visual de lugares (wayfinding), plano logístico para 

abastecimento e circulação de cargas na região, e incentivos para o uso da 

ciclologística. 
 

 

Mooca 
PROPOSTA 353 

TEMA: Saneamento 

Obras de saneamento na rede fluvial em ruas e córregos do bairro 

Texto completo: Obras na rede fluvial da Rua Urumajó, Rua Icaraí X Rua Raul da 

Rocha Medeiros, que estão assoreando 

Galeria fluvial da Rua Santa Terezinha e Rua Arnaldo Cintra 

Canalização do córrego e galerias fluviais da Rua do Tatuapé 

Rede de esgoto na Rua Cirino de Abreu 
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Mooca 
PROPOSTA 479 

TEMA: Saúde 

Implantação de UBS/AMA na Subprefeitura. 

Texto completo: Solicitação referente ao previsto no DEMONSTRATIVO DOS 

PROGRAMAS E AÇÕES ANEXO II DA LEI Nº 16.773/2017: 

AÇÃO 9656 - E196 - CONSTRUÇÃO DE AMA NO BAIRRO DO TATUAPÉ, EM 

PARTE DA ÁREA DO PARQUE DO TATUAPÉ ENTRE AS RUAS SÃO FELIPE, SANTA 

ELVIRA E AV.CONDESSA ELIZABETH DE ROBIANO. Aparelhamento para 

fisioterapia na UBS Belém, Av. Ceslo Garcia 

Construção de UBS Parque São Jorge. Fazer uma UBS e Hospital na Vila 

Invernada 

 
 

 

Parelheiros 
PROPOSTA 247 

TEMA: Transportes e mobilidade 

Reduzir os intervalos do transporte público em todas as linhas da 

região. 

Texto completo: Transporte público deve ser priorizado intervalos muito logos em 

todas a linha da região 
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Parelheiros 
PROPOSTA 248 

TEMA: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Executar pavimentação de alguns bairros que ainda não foram 

contemplados. 

Texto completo: O Bairro de parelheiros neste momento necessita urgentemente 

de fiscalização do desmatamento , Regularização fundiária, melhor 

atendimento aos munícipes pela subprefeitura local , pavimentação de alguns 

bairros que não foram contemplados melhorias nas redes escolares e na saúde 

e que possam concluir a obra da UPA que é localizada ao lado da sub e até hoje 

tem somente o esqueleto em pé, assim como transporte público na região as 

localidade conlhecida como fundão horários sao muitos logos absurdo isso. 
 

 

Parelheiros 
PROPOSTA 295 

TEMA: Saúde 

Conclusão das obras da UPA e do Hospital Parelheiros, com mais 

médicos 

Texto completo: UPA inacabada e hospital parelheiros precisa ser concluída e 

colocada MAIS médicos na regiao 
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Parelheiros 
PROPOSTA 361 

TEMA: Meio Ambiente 

Aumento da fiscalização ambiental para combate ao desmatamento. 

Texto completo: Deve ser fiscalizar novamente a região pois está tendo muito 

desmatamento e pouca fiscalização sobre isso 
 

 

Parelheiros 
PROPOSTA 492 

TEMA: Segurança Urbana 

Aumentar as rondas da GCM na região. 

Texto completo: Deve ter MAIS rodas nos bairros para manter a ordem e segurança 
 

 

Penha 
PROPOSTA 362 

TEMA: Segurança Urbana 

Mais investimentos em iluminação pública e na segurança à noite 

Texto completo: Aumentar os investimentos em iluminação pública. Reforçar a 

iluminação de LED. Criar postes de iluminação especificamente na altura dos 

pedestres, iluminando mais as pessoas que circulam à noite do que os carros 

(que já tem farol próprio). Instalar iluminação LED em vielas, escadarias, 

calçadas, becos, travessas, passarelas e ciclovias/ciclofaixas. Aumentar 

programas de policiamento comunitário da Guarda Civil Metropolitana em 

contato com moradores, participação em eventos, palestras e mais rondas a 

pé e de bicicleta. Aumentar a presença da Defesa Civil em escolas, clubes, 

associações de bairros e outras organizações para conscientizar a população 

de áreas mais vulneráveis e com histórico de desastres naturais (como 

enchentes, deslizamentos de terra, etc). Aumentar a presença de guardas civis 
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nas ruas de forma amigável, criando relacionamento com as 

comunidades.Sugiro que parte da verba da subprefeitura seja destinada para 

a implantação de iluminação em praças, calçadas, passarelas, vielas e 

escadarias. Instalar mais câmeras em áreas com histórico de violência, 

vandalismo e atropelamentos/colisões de veículos. Instalar iluminação de LED 

em áreas com histórico de violência, vandalismo e atropelamentos/colisões de 

veículos, priorizando as calçadas, travessias de pedestres, escadarias, 

travessas e ciclovias. 
 

 

Penha 
PROPOSTA 419 

TEMA: Meio Ambiente 

Implantação do Parque Linear Nascentes da Ponte Rasa 

Texto completo: Implantação do Parque Linear Nascentes do Ponte Rasa, projeto 

que se arrasta desde ano 2000 qdo da indicação no Orçamento Participativo 

da gestão da Prefeita Marta Suplicy. Em 2015 publicado pela Camara Municipal 

com ZEPAM emenda 53 ao projeto de Lei 272/2015 como Parque Aguia de 

Haia, antigo projeto Pque Medicinal entre as Ruas Pierre Fermat X Brook Taylor 

x Pierre Janssen, além de várias promessas de Prefeitos que por aqui 

passaram....Kassab, Haddad..... 
 

 

Penha 
PROPOSTA 426 

TEMA: Saneamento 

Mais saneamento básico e melhora da rede de esgoto 

Texto completo: A falta de saneamento, rede de esgoto, e as diversas enchentes 

são um problema em todo o bairro, e precisa ser resolvido, principalmente nas 

diversas favelas (rua bueru, caixa d'água, curva do "S", Vila Santo Expedito, Jd 

São Francisco, Jd. Piratininga, Jd Keralux, etc..., e nas invasões , enchente na 
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Rua Dr Assis Ribeiro x Entrada para a USP Leste, falta de rede de esgoto no lado 

sem saída das ruas Saipé e Passo Fundo... 
 

 

Penha 
PROPOSTA 443 

TEMA: Meio Ambiente 

Construção do Hospital Alexandre Zaio (Nhocuné) 

Texto completo: Construção do Hospital Alexandre Zaio (Nhocuné). Reivindicação 

histórica da região, prometida por vários prefeitos em campanha. Já tem o 

projeto executivo pronto e é mais do que necessário para enfrentar as 

pandemias. 
 

 

Penha 
PROPOSTA 466 

TEMA: Saúde 

Atendimento 24 horas na UBS Jardim Nordeste 

Texto completo: São Paulo, 26 de maio de 2020. À Câmara Municipal de São Paulo 

– AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA 2021 – 26/05/2020 Ref: Audiência Pública na 

Prefeitura Regional Penha para o Orçamento de Municipal para o ano de 2021 

– Implantação da UBS Jd. Nordeste 24 horas. Vimos pela presente solicitar a 

inclusão de emenda orçamentária para o ano de 2021, visando à resolução dos 

seguintes problemas crônicos que afetam os munícipes que são moradores da 

área desta Subprefeitura Penha, como relataremos a seguir: Solicitamos 

emenda disponibilize orçamento para a devida reforma e adequação, para que 

a UBS Jardim Nordeste possa funcionar 24 horas, no sistema de atendimento 

de urgência/emergência. Tal demanda é uma antiga reivindicação da 

população local, haja visto que não há no território equipamento com este 

perfil de atendimento, e na falta destes haver longos deslocamentos de 

pacientes em estado grave para outros serviços, que distam no mínimo 05 
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quilômetros. Tal situação é agravada pelo fato de que há barreiras físicas para 

o acesso ao serviço de referência (linhas de trem e metrô com somente o 

viaduto Itinguçú e túnel sob a linha do metro CPTM) além do transito que faz 

o tempo de resposta ser maior que o necessário para um atendimento de 

eficaz em urgência/emergência. Tal adequação foi contemplada para início no 

mês de Março/2020, porém até o presente momento, nada foi realizado, a 

despeito da grande necessidade da população abrangida que é de 

aproximadamente 50 mil habitantes. Os documentos comprobatórios e 

anexos poderão ser acessados no link: 

https://1drv.ms/b/s!AlMUYVxvkXiBgYwKK4Yl_Kd4xEYB8A?e=WxfKSi Assim 

sendo, esperando a compreensão e a inclusão de emenda no Orçamento 

Municipal para o ano de 2021 esta que venha a resolver os problemas 

supracitados e que afligem os munícipes que constantemente relatam estas 

dificuldades, reiteramos nossos votos de estima e consideração, esperando o 

acolhimento do pedido. Atenciosamente, 

___________________________________ Fábio A. P. Munícipe da Pref. 

Regional Penha 
 

 

Perus 
PROPOSTA 106 

TEMA: Habitação 

Construção de Habitação de Interesse Social e Moradia Popular na 

subprefeitura 

Texto completo: Necessário criar políticas de construção de HIS e HMP na 

subprefeitura. Há muitos terrenos vagos e ociosos, e o IPTU Progressivo e os 

decretos de Parcelamento, Edificação e Uso Compulsórios devem ser aplicados 

na subprefeitura para evitar a especulação e espaços vazios, favorecendo a 

retomada econômica e aliviando aluguéis. O perímetro de aplicação da PEUC 

e IPTU Progressivo precisa incluir toda esta subprefeitura, principalmente 

junto aos corredores de transporte coletivo. Prefeitura precisa regulamentar 

o Plano Municipal de Habitação, inclusive a modalidade de Aluguel Social. Tem 
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terrenos públicos e terrenos vazios aqui que precisam receber recursos para 

receber moradia, tanto na modalidade Moradia para Aquisição, quanto de 

Aluguel Social. Destinar verba para construção de habitação aqui. Criação de 

um canal de denúncias de fácil acesso para que moradores possam denunciar 

problemas de acessibilidade ou descumprimento das normas do código de 

obras e edificações para a prefeitura, preferencialmente pelo 156, de forma 

anônima para que os moradores de aluguel não sofram retalhação dos 

proprietários. Fiscalização de acessibilidade internas, calçadas e bicicletários 

em todas obras em andamento ou que sejam aprovadas pela Prefeitura e 

órgãos públicos municipais para que todas construções sigam os padrões 

exigidos. Utilização da verba de compensação viária para a ampliação e 

reforma de calçadas, implantação de ciclovias, implantação de faixas de 

ônibus, melhorias em pontos e terminais de ônibus, implantação de 

bicicletários públicos, etc para melhor qualificar os locais de habitação com 

uma cidade voltada para pessoas. Exigir que todas construções novas, 

ampliadas e/ou reformadas incluam bicicletários de fácil acesso nos quais as 

bicicletas devem permanecer com as duas rodas no chão. 
 

 

Perus 
PROPOSTA 213 

TEMA: Educação 

Aumentar a quantidade de salas de aula para comportar melhor os 

estudantes. 

Texto completo: Dobrar o numero de salas para diminuir o numero de alunos por 

metro quadrado. Toda pesquisa em educação aponta que esse fator é um dos 

mais relevantes que influenciam na qualidade do aprendizado. Há duas formas 

de faze-lo: ou duplica-se o numero de escolas, ou se cria um novo ciclo de 

horários para usar as salas já existentes. Em qualquer cenário, será necessário 

aumentar o número de professores da rede. 
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Perus 
PROPOSTA 290 

TEMA: Saúde 

Incluir serviços de implante dentário e aparelho odontológico nos CEOs. 

Texto completo: Olá. gostaria de solicitar a inclusão da linha de serviço de 

IMPLANTE DENTÁRIO & APARELHO ODONTOLÓGICO aos CEOs, com o subsídio 

do valor que é repassado pelo Governo Federal. Obrigado. 
 

 

Perus 
PROPOSTA 438 

TEMA: Segurança Urbana 

Aumentar os investimentos em iluminação pública. 

Texto completo: Aumentar os investimentos em iluminação pública. Reforçar a 

iluminação de LED. Criar postes de iluminação especificamente na altura dos 

pedestres, iluminando mais as pessoas que circulam à noite do que os carros 

(que já tem farol próprio). Instalar iluminação LED em vielas, escadarias, 

calçadas, becos, travessas, passarelas e ciclovias/ciclofaixas. Aumentar 

programas de policiamento comunitário da Guarda Civil Metropolitana em 

contato com moradores, participação em eventos, palestras e mais rondas a 

pé e de bicicleta. Aumentar a presença da Defesa Civil em escolas, clubes, 

associações de bairros e outras organizações para conscientizar a população 

de áreas mais vulneráveis e com histórico de desastres naturais (como 

enchentes, deslizamentos de terra, etc). Aumentar a presença de guardas civis 

nas ruas de forma amigável, criando relacionamento com as 

comunidades.Sugiro que parte da verba da subprefeitura seja destinada para 

a implantação de iluminação em praças, calçadas, passarelas, vielas e 

escadarias. Instalar mais câmeras em áreas com histórico de violência, 

vandalismo e atropelamentos/colisões de veículos. Instalar iluminação de LED 

em áreas com histórico de violência, vandalismo e atropelamentos/colisões de 
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veículos, priorizando as calçadas, travessias de pedestres, escadarias, 

travessas e ciclovias. 
 

 

Perus 
PROPOSTA 480 

TEMA: Segurança Alimentar 

Apoio à agricultura urbana e periurbana. 

Texto completo: Apoio à agricultura urbana e periurbana, com fortalecimento às 

áreas de produção existentes ( por ex Comuna da Terra Irmã Alberta e Terra 

Indígena Jaraguá) e incentivo à criação de novas hortas urbanas e periurbanas 

. Retomada e ampliação do programa POT Hortas e Viveiros e criação de novos 

programas de apoio, incentivo e fomento, com especial atenção à inserção e 

capacitação de mulheres agricultoras. Retomada do Programa de Agricultura 

Urbana e Periurbana PROAURP, criado pela Lei Municipal 13.727/2004 e 

regulamentado pelo Decreto 51.801/2010 e atualmente abandonado pela 

PMSP. 
 

 

Pinheiros 
PROPOSTA 230 

TEMA: Outros temas 

Implantação de projeto de coleta residencial de resíduo orgânico 

doméstico 

Texto completo: Implantação de projeto piloto de coleta residencial de resíduo 

orgânico doméstico para compostagem no perímetro ID 429 Ecobairro Por 

quê? A questão do lixo é um dos temas críticos para a cidade de São Paulo. 

Com aterros sanitários operando com a capacidade próxima do limite, modelar 

alternativas para uma melhor gestão dos resíduos sólidos é urgente. A cidade 

de São Paulo gera, em média, 10 mil toneladas de lixo doméstico diariamente. 

Análises dos resíduos coletados indicam que cerca de 51% deste volume é 
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composto por materiais orgânicos, passíveis de compostagem, e que acabam 

seguindo para o aterro sanitário. Dados da Secretaria Municipal das 

Subprefeituras apontam que a subprefeitura de Pinheiros concentra o maior 

índice de volume diário de resíduo seco domiciliar por habitante na cidade de 

São Paulo – 1,7kg. A Amlurb – Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – já 

detém conhecimento técnico sobre o tema da compostagem, pois realiza o 

manejo de resíduos orgânicos de feiras livres que são direcionados para um 

pátio de compostagem na região da Lapa. Por sua vez, o perímetro Ecobairro 

– ID 429, um dos perímetros de ação no Plano Regional da Subprefeitura de 

Pinheiros, também desfruta de proximidade com o tema, visto que um grupo 

de moradores realiza a prática da compostagem comunitária de seus resíduos 

orgânicos há cerca de três anos. Portanto, já existe um nível de sensibilização, 

engajamento, entre os moradores deste perímetro ao tema, o que facilitaria o 

estudo e consequente implantação de um projeto piloto capaz de trazer 

relevante impacto positivo para a gestão do lixo na cidade de São Paulo. 
 

 

Pinheiros 
PROPOSTA 379 

TEMA: Saneamento 

100% de cobertura de esgoto e acesso universal à água limpa 

Texto completo: Queremos 100% de cobertura de esgoto e de acesso a água limpa 

Especialmente na situação atual, ficou clara a importância do saneamento 

ambiental para além do combate já sabido de doenças como a hepatite A, 

febre tifóide, febre amarela, diarreia, cólera, amebíase e malária, visto que 

essas enfermidades podem ser provocadas pelo contato com o esgoto 

(parasitas presentes em dejetos humanos), consumo de alimentos ou água 

contaminada. O agravamento das condições das pessoas podem oferecer 

condições quase ideais para o cultivo de doenças, incluindo aquelas que 

podem atingir proporções epidêmicas ou pandêmicas. É preciso considerar um 

efeito real do ambiente na saúde, passando por uma mudança do tratamento 

passivo para um envolvimento ativo analisando as condições, causas, ligações 
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e soluções para os problemas de saúde. Precisamos redirecionar nossos 

recursos de atividades que exacerbam a crise para aqueles que a superam, sem 

compromisso, não seremos capazes de instituir mudanças que devem 

beneficiar todos os indivíduos. Por exemplo, alguns bairros podem ter uma 

atmosfera de desconfiança, perigo e condições para o cultivo de doenças. 

Melhorias, transformações da qualidade urbanística do ambiente construído 

levam necessariamente ao suporte e promoção de uma ampla gama de 

benefícios: econômicos, uma melhor qualidade de vida, como por exemplo 

passar o tempo em torno de pessoas, refrescando o espírito e, às vezes, 

levando a uma ação mais ativa social e política. Independente se uma 

comunidade é rica ou pobre, ela precisa de ambientes bem construídos onde 

as pessoas podem se reunir fisicamente, livremente de forma confortável, ir e 

ficar o tempo que quiser e falar sobre o que elas precisam falar. As pessoas 

precisam de outros lugares além de sua casa ou local de trabalho, que apoiem 

as necessidades da comunidade, onde se sintam confortáveis sem gastar 

muito dinheiro. 
 

 

Pinheiros 
PROPOSTA 451 

TEMA: Transportes e mobilidade 

Melhora geral dos calçamentos de todo o bairro 

Texto completo: 3. CALÇADAS EM SÃO PAULO Permitir que as cidades tenham 

informações coerentes das calçadas, entendimento da legislação pelo 

Munícipe e transparência. Criação do Código de Fiscalização Municipal com a 

reunião de toda a legislação vigente quanto à fiscalização, Criação de Sistema 

de georreferenciamento e Visão Computacional para gerir as calçadas, 

Colaboração coletiva e abertura dos dados sobre as calçadas. O ordenamento 

do solo e subsolo urbanos melhorará a paisagem paulistana como um todo, 

com a cooperação das concessionárias e o acesso à rede subterrânea por meio 

de eixos removíveis. A alteração do sistema de redes, com o compartilhamento 

das galerias entre as redes de infraestrutura/utilidades urbanas e o seu 
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georreferenciamento em carta única são necessidades exigidas nas 

legislações. O estímulo a outros usos das calçadas proporcionará um ambiente 

onde as pessoas possam se sentir confortáveis e novos caminhos para o futuro 

das cidades. Vegetação, canteiros verdes das calçadas, Mobiliário urbano: 

bancos, expositores, equipamentos de ginástica e tecnologias diversas que 

visem melhorar a qualidade de vida das cidades. A drenagem eficiente 

proporcionará a resiliência das calçadas. Calçadas com inclinação transversal, 

jardins de chuva, canteiros verdes A padronização garantirá espaço suficiente 

para que as pessoas transitem e permaneçam nas calçadas. Confere conforto 

e segurança aos deslocamentos a pé. Calçadas com dimensionamento 

adequado e superfícies qualificadas A acessibilidade universal oferece um 

espaço urbano que todas as pessoas podem utilizar. Rebaixamento da calçada 

Piso tátil Inclinação longitudinal Conexões seguras, propiciam deslocamentos 

a pé contínuos e conectados com outros meios de transporte. Conectividade, 

esquinas, faixa de travessia de pedestres, pontos de parada e estações do 

transporte coletivo Sinalização coerente, promove a comunicação entre as 

pessoas e o espaço urbano. Sinalização informativa, semáforos para pedestres 

Segurança permanente, convida as pessoas a conviverem mais com a cidade. 

Iluminação pública, fachadas ativas E por fim mudar a Governança das 

Calçadas em São Paulo, responsabilidade de construção das calçadas. Adaptar 

o normativo da Lei federal Nº 13.204/2015 que institui o acordo de cooperação 

com organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, por exemplo 

Cooperativas de serviços e infraestrutura, para que somente a Administração 

Pública, as empresas e pessoas que possuam acordos de cooperação com a 

Prefeitura, que disponibilizará a orientação técnica, como por exemplo, 

Cooperativas de Calceteiros, executem a readequação, construção, 

reconstrução e conservação de calçadas com os padrões e técnicas adequadas, 

e através de sistemas e várias operações digitais, estas organizações da 

sociedade civil, façam os contratos online com financiamentos em muitas 

parcelas aos proprietários de imóveis, através de diversos meios de 

pagamento. ZELADORIA URBANA E MELHORIAS DE BAIRRO 1. REVISÃO DAS 

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS E NOVO PROJETO DE 

SINALIZAÇÃO PARA PEDESTRES Há muitas placas de identificação de ruas e 

praças da cidade de São Paulo inexistentes, inclinadas, tortas ou apagadas. 
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Solicitamos a revisão das placas e também uma melhora dos projetos de 

sinalização para pedestres da cidade de São Paulo, que podem utilizar mapas, 

textos, símbolos e pictogramas para fornecer uma orientação clara. Há 

maneiras de fazer as várias partes da paisagem urbana mais fáceis de ler e 

entender. Por exemplo, mapas fornecem um foco claro para informações 

relevantes que precisamos entender, permitem e facilitam compreender a 

territorialidade, a gestão ou representação do espaço e dos fenômenos que 

nele ocorrem. A busca de caminhos num percurso abrange todas as maneiras 

pelas quais as pessoas se orientam no espaço físico e navegam de um lugar 

para outro. Informações históricas sinalizadas sobre ruas, avenidas, praças 

carregam ao longo do caminho o laço da memória afetiva, raízes e memórias, 

que são erodidas diariamente diante das intensas e rápidas mudanças. 
 

 

Pinheiros 
PROPOSTA 472 

TEMA: Assistência Social 

Mais e melhor estrutura à população de rua 

Texto completo: No atual estágio que estamos passando a população de rua 

precisa de maia estrutura com relação a benefícios que os ajudem a sai e das 

ruas , desde atendimento psicológico, benefícios assistenciais para 

necessidades básicas ajuda aluguel. 
 

 

Pinheiros 
PROPOSTA 505 

TEMA: Saúde 

Construção de uma UPA na região 

Texto completo: 2. CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 

(UPA) DENTRO DA NOSSA REGIÃO. Reabertura total do Hospital Sorocabana, 

do Hospital Panamericano que pertence ao Governo do Estado de São Paulo e 
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funcionamento pleno do Hospital Universitário da USP. O Hospital 

Universitário é um serviço estruturado e pronto para uso com 2.000 residentes 

da USP e com concurso realizado para contratação de outras categorias, 

bastando apenas sua convocação para posse. Hoje, apenas presta serviços 

parciais das 7:00 às 19:00, podendo disponibilizar outros 256 leitos se sair da 

categoria referenciado e abrir 24 horas - ou seja, sem nenhum custo adicional 

de infraestrutura, mas tão somente para mobilização de pessoal/mão de obra 

especializada. 
 

 

Pirituba/Jaraguá 
PROPOSTA 134 

TEMA: Saúde 

Implantação de UBS no Jardim Bandeirantes e comunidade da Doutor 

Campos Mello 

Texto completo: Equipamento solicitado: Unidade Básica de Saúde (UBS). 

Local: Rua João Aires, ao lado da EMEF Estação Jaraguá ou Final da Rua Doutor 

Campos Mello ou praça da Rua Alto do Rio Bravo. 

Comunidade do Jardim Bandeirantes encontra-se isolada, sem nenhum 

equipamento de saúde, assistência social e para o idoso. 

Comunidade da Doutor Campos Mello necessita desses equipamentos devido 

ao grande numero de pessoas que encontra-se em alta vulnerabilidade social. 
 

 

Pirituba/Jaraguá 
PROPOSTA 167 

TEMA: Educação 

Dobrar o numero de salas para diminuir o numero de alunos por metro 

quadrado. 

Texto completo: Dobrar o numero de salas para diminuir o numero de alunos por 

metro quadrado. Toda pesquisa em educação aponta que esse fator é um dos 
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mais relevantes que influenciam na qualidade do aprendizado. Há duas formas 

de faze-lo: ou duplica-se o numero de escolas, ou se cria um novo ciclo de 

horários para usar as salas já existentes. Em qualquer cenário, será necessário 

aumentar o número de professores da rede. 
 

 

Pirituba/Jaraguá 
PROPOSTA 186 

TEMA: Educação 

Equipar com aparelhos audiovisuais salas de aulas e equipamentos da 

cultura. 

Texto completo: Equipar as salas de aula das escolas públicas e demais 

equipamentos públicos de cultura com aparelho audiovisual (no mínimo um 

projetor de imagem com entrada USB que reproduza som) e produzir cursos 

online de capacitação autoinstrucional para os professores da rede e os 

gestores de espaços culturais possam manejar os aparelhos. 
 

 

Pirituba/Jaraguá 
PROPOSTA 273 

TEMA: Cultura 

Manutenção e ampliação da capacidade de atendimento do Programa 

Aldeias. 

Texto completo: Manutenção e ampliação da capacidade de atendimento do 

Programa Aldeias. 
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Pirituba/Jaraguá 
PROPOSTA 344 

TEMA: Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Criação de Hortas Comunitárias em terrenos pertencentes à PMSP. 

Texto completo: proposta para geração de emprego e renda, pós pandemia. Pedi 

para a subprefeitura levantar os terrenos ociosos do território e disponibiliza-

los para hortas comunitárias, efetuando cadastro por prazo de 2 anos, publico 

alvo desempregados e aposentados. A PMSP disponibiliza o terreno, água e 

osinsumos da primeira safra. A produção será direcionada para o consumo 

familiar e o excedente vendido para creches e escolas do território. 
 

 

Pirituba/Jaraguá 
PROPOSTA 387 

TEMA: Meio Ambiente 

Criação de Parque Municipal no entorno do Pico do Jaraguá 

Texto completo: Proponho que as terras no entorno do Pico do Jaraguá, que estão 

fora do Parque Estadual e proximas as terras do indigenas, sejam 

desapropriadas pelo poder publico e tranformadas em PArque Municipal. Que 

aPMSP não autorize empreendimentos que comprometa a cultura indígena da 

região. 
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Santana/Tucuruvi 
PROPOSTA 95 

TEMA: Saneamento 

Expansão do sistema de água e esgoto. Construir banheiros/bebedouros 

públicos. 

Texto completo: Destinar orçamento para as obras de expansão do sistema de 

esgotos e tratamento de água, para que 100% dos domicílios tenham acesso a 

àgua, esgoto, e tenham seu esgoto tratado. Construir banheiros e bebedouros 

públicos em todos distritos da subprefeitura. 
 

 

Santana/Tucuruvi 
PROPOSTA 113 

TEMA: Habitação 

Construção de Habitação de Interesse Social e Moradia Popular na 

subprefeitura 

Texto completo: Necessário criar políticas de construção de HIS e HMP na 

subprefeitura. Há muitos terrenos vagos e ociosos, e o IPTU Progressivo e os 

decretos de Parcelamento, Edificação e Uso Compulsórios devem ser aplicados 

na subprefeitura para evitar a especulação e espaços vazios, favorecendo a 

retomada econômica e aliviando aluguéis. O perímetro de aplicação da PEUC 

e IPTU Progressivo precisa incluir toda esta subprefeitura, principalmente 

junto aos corredores de transporte coletivo. Prefeitura precisa regulamentar 

o Plano Municipal de Habitação, inclusive a modalidade de Aluguel Social. Tem 

terrenos públicos e terrenos vazios aqui que precisam receber recursos para 

receber moradia, tanto na modalidade Moradia para Aquisição, quanto de 

Aluguel Social. Destinar verba para construção de habitação aqui. Criação de 

um canal de denúncias de fácil acesso para que moradores possam denunciar 

problemas de acessibilidade ou descumprimento das normas do código de 

obras e edificações para a prefeitura, preferencialmente pelo 156, de forma 

anônima para que os moradores de aluguel não sofram retalhação dos 
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proprietários. Fiscalização de acessibilidade internas, calçadas e bicicletários 

em todas obras em andamento ou que sejam aprovadas pela Prefeitura e 

órgãos públicos municipais para que todas construções sigam os padrões 

exigidos. Utilização da verba de compensação viária para a ampliação e 

reforma de calçadas, implantação de ciclovias, implantação de faixas de 

ônibus, melhorias em pontos e terminais de ônibus, implantação de 

bicicletários públicos, etc para melhor qualificar os locais de habitação com 

uma cidade voltada para pessoas. Exigir que todas construções novas, 

ampliadas e/ou reformadas incluam bicicletários de fácil acesso nos quais as 

bicicletas devem permanecer com as duas rodas no chão 
 

 

Santana/Tucuruvi 
PROPOSTA 333 

TEMA: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Ampliação do Programa Emergencial de Calçadas e obras relacionadas 

Texto completo: Ampliação do PEC Programa Emergencial de Calçadas para 

reformar as calçadas da subprefeitura aqui, prevendo ALARGAMENTO das 

calçadas para melhorar a circulação de pedestres. Não faz sentido que o 

principal meio de se locomover em São Paulo seja “a pé” (pesquisa Origem e 

Destino 2017 do metrô) mas que o orçamento das calçadas seja menor que o 

orçamento do Asfalto Novo para beneficiar os carros que não transportam 

nem 30% das pessoas. Reformar e ampliar todas calçadas públicas na área da 

subprefeitura. Fiscalizar todas calçadas particulares da subprefeitura e 

notificar todos proprietários com calçadas irregulares, exigindo que as 

calçadas sejam reformadas de acordo com as normas estabelecidas. Caso não 

sejam reformadas, a subprefeitura deve multar o proprietário e utilizar o valor 

arrecadado com a multa para a reformar a calçada em questão e calçadas num 

raio de 250 metros com concreto liso, acessibilidade nas esquinas e piso tátil. 

Instalação de bebedouros e pias públicas independentes e instalação de 

banheiros públicos. É muito importante para a saúde pública que tenhamos 

pias públicas para que a população possa fazer a higiene, e bebedouros para 
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auxiliar na prática de esportes, passeios e toda a população inclusive a em 

situação de rua. Banheiros públicos são prática comum em cidades com 

turismo ou vida noturna, como Amparo, Serra Negra e Monte Alegre do Sul, 

todas tem banheiros públicos gratuitos em lugares de concentração de 

pessoas e espalhados pela cidade. Retirar dinheiro da pintura de postes e 

guias, destinando a verba para a instalação de bancos e lixeiras em calçadas, 

praças, parques, paradas de ônibus e estações da CPTM/Metrô. Fazer 

acalmamento de tráfego próximo de escolas, creches, praças, parques, 

museus, cinemas, teatros, UBSs, AMAs, UPAs, hospitais, clínicas, centros de 

compras, igrejas/templos religiosos, lares de idosos, hotéis, feiras livres, 

supermercados, bares, restaurantesm estações de CPTM/Metrô e terminais e 

paradas de ônibus com a ampliação das calçadas, estrangulamento de vias, 

criação de travessias de pedestres elevadas, instalação de lombadas e redução 

das velocidades.Instalar iluminação por LED, bancos e lixeiras em todas praças 

da subprefeitura.Instalar lixeiras em todos postes localizados na subprefeitura, 

assim como aumentar a quantidade de vezes que os sacos são trocados e 

retirados pelas equipes de limpeza urbana. Orientar as equipes que trocam os 

sacos das lixeiras a colocar os sacos no leito viário (asfalto) e não nas calçadas. 
 

 

Santana/Tucuruvi 
PROPOSTA 340 

TEMA: Segurança Alimentar 

Criar feiras e incentivos à comercialização de produtos orgânicos 

Texto completo: Incentivar que os feirantes e mercados ofereçam produtos 

produzidos na cidade de São Paulo com redução de impostos, fora do 

perímetro do Centro Expandido, criar e organizar feiras de orgânicos. 

Incentivar pequenos mercados e lojas de bairro a comercializar bens orgânicos 

e alimentos saudáveis com parcerias com produtores da região metropolitana 

de São Paulo. Criar e organizar mais feiras de orgânicos na subprefeitura. 

Autorizar que cidadãos plantem hortas em canteiros de calçada, jardins 

públicos, canteiros centrais de vias, praças e parques. Destinar parte da verba 
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para que todas escolas da rede municipal criem hortas em suas áreas internas 

para ensinar às crianças sobre educação alimentar e possibilitar a distribuição 

do que for colhido entre funcionários, alunos, suas famílias e vizinhos. 
 

 

Santana/Tucuruvi 
PROPOSTA 433 

TEMA: Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Implantação de hortas urbanas em terrenos ociosos 

Texto completo: Uma reportagem foi exibida pela TV câmara de São Paulo a 

respeito de um projeto de hortas urbanas em terrenos ociosos da cidade, a 

cargo de uma subprefeitura 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 

economia da cidade a partir de um relarivamente 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 propriedade, 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 integradas da cadeia de produção, do fornecimento de sementes ao local 

da cidade em que se instalarão novas feiras. 
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Santo Amaro 
PROPOSTA 41 

TEMA: Meio Ambiente 

Compensação ambiental-Chácara St Antonio,Granja Julieta,Vl 

Cruzeiro,Jd Caravelas 

Texto completo: Exigimos a compensação ambiental para os bairros da Chácara 

Santo Antonio, Granja Julieta, Vila Cruzeiro, Jardim Caravelas das mais de 1000 

arvores sadias que foram suprimidas, salvo melhor juizo sem criterio algum 

para a construção da nova avenida Cecilia Lottemberg e que tampouco alem 

de não terem sido entregues os tuneis, foram replantadas no entorno com 

foma de compensação 
 

 

Santo Amaro 
PROPOSTA 56 

TEMA: Transportes e mobilidade 

Terminar ciclovia - avenidas Luís C. Berrini, Chucri Zaidan e Cecília 

Lottemberg 

Texto completo: Terminar de construir a ciclovia no eixo das avenidas Luís Carlos 

Berrini, Chucri Zaidan e Cecília Lottemberg, já iniciada e nunca entregue. 
 

 

Santo Amaro 
PROPOSTA 100 

TEMA: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Zeladoria e iluminação na Vila Cruzeiro, Jd. Caravelas e Chácara Santo 

Antonio 

Texto completo: Praças e ruas abandonadas na região da Vila Cruzeiro, Jardim 

Caravelas, Chácara Santo Antonio. O túnel da Cecilia Lottemberg por ser uma 



AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PLOA 2021 

CONTRIBUIÇÕES ELEITAS 

 

82 

obra prometida e inacabada se arrasta por mais de 2 anos apos inauguração 

da avenida se transformou em um deposito de lixo a céu aberto, com foco de 

dengue, assaltos, má iluminação e toda a sorte de problemas sanitários 
 

 

Santo Amaro 
PROPOSTA 287 

TEMA: Segurança Urbana 

Implantação de base fixa da GCM na região das Pontes Laguna e 

Itapaiúna 

Texto completo: Após a inauguração das pontes laguna e itapaiuna, pertencentes 

ao complexo viario que permitiu a extensao da chucri zaidan cortando o bairro 

da granja julieta, a regiao ficou mais vulneraveis a assaltos, teve semana que 

foram mais de 8 em um unico dia no ano de 2019. as praças da rua luis correia 

de melo e em frente a rua maynard no final da Luiz Seraphico Junior estao a 

merces de assaltantes de toda a sorte. Reinvidicamos uma base da GCM fixa 

na base da ponte para proteção de todo o quadrilatero, bem como segurança 

nas praças publicas que estao abandonadas 
 

 

Santo Amaro 
PROPOSTA 423 

TEMA: Outros temas 

Finalização do túnel da Avenida Cecilia Lottemberg 

Texto completo: Moro na Vila Cruzeiro e com a paralização das obras de 

continuação da Av. Chucri Zaidan os moradores dos bairro próximos tiveram 

sua mobilidade prejudicada, por isso vem pedir pela finalização do túnel da 

Avenida Cecilia Lottemberg e a abertura da alemeda Calicut com a Rua Renato 

Bellanti, que está infringindo a lei que diz que só rua sem saída possam ser 

fechadas con cancelas e jardineiras de concreto. Fazendo com que os 
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moradores tenham q dar a volta pela Av. João Dias ou Av. Avenida Cecilia 

Lottemberg sobre carregando o trânsito. 
 

 

São Mateus 
PROPOSTA 72 

TEMA: Assistência Social 

Construção de centro de referência de assistencia social no Distrito São 

Rafael. 

Texto completo: A prefeitura de São Paulo precisa construir um Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) no Distrito São Rafael. 
 

 

São Mateus 
PROPOSTA 136 

TEMA: Outros temas 

Realizar obras de urbanização na Rua Santo André Avelino - Parque São 

Rafael. 

Texto completo: Realização das Obras de Drenagem, Pavimento, Construção de 

Guias e Calçada em toda via da Rua Santo André Avelino - Pq São Rafael, 

conforme ja mencionado, inclusive na Meta 2019/2020. E, até a presente Maio 

de 2020, um único trecho ao que se sabe foi atendido e favoreceu apenas 

moradores de um único trecho desta via. 
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São Mateus 
PROPOSTA 194 

TEMA: Saúde 

Aumentar equipamentos de saúde na região, especialmente UPA na 

Ragueb Chohfi 

Texto completo: Na região de São Mateus precisamos de equipamentos de saúde 

UPA temos no Jd três Marias espaço onde é feito exames de imagens poderia 

ser criado espaço físico na Ragueb chohffi um hospital ou UPA. 
 

 

São Mateus 
PROPOSTA 434 

TEMA: Habitação 

Regularização fundiária do bairro Jd Elizabeth 2. 

Texto completo: Venho por meio desta Solicitacitação pedir a regularização 

fundiária do bairro Jd Elizabeth 2 
 

 

São Mateus 
PROPOSTA 468 

TEMA: Habitação 

Regularizar loteamentos nos três distritos. 

Texto completo: Solicito regularização de loteamentos irregulares nos três distritos 

Iguatemi, São Rafael e São Mateus. 
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São Miguel 
PROPOSTA 125 

TEMA: Meio Ambiente 

Projetos de Usinas recicladores do Lixo e empregos e socialização de 

catadores 

Texto completo: Projetos de Usinas recicladores do Lixo com o Maximo de 

aproveitamento de áreas contaminadas ecologicamente corretos e 

empregando e socializando Catadores de Lixo Eu venho sugerir a montagem 

Usinas de Reciclagem de Lixo nos locais e áreas dos antigos lixões que foram 

soterrados e devido serem áreas contaminadas por não poderem ser usadas 

para mais nada por décadas. Até mesmo por razões econômicas, ajudando e 

empregando catadores dando uma condição melhor de vida. Suprindo a falta 

de locais para depositar o Lixo E sem mencionar que cada dia mais a reciclagem 

têm tomado espaço no mundo todo, sendo essencial a reciclagem devido a 

falta de inclusive da matéria prima na natureza cada dia mais escassa e desta 

forma também ajudando preservar a Natureza tanto na procura por novas 

fontes da matéria prima como também evitando que esses produtos poluam 

o meio ambiente e a falta de locais para continuar depositando a crescente 

demanda do lixo urbano. Acredito que essas Usinas de Reciclagem supriram a 

farão um papel importante na Sociedade, Papel Humano e Social e 

Ecologicamente correto. Colocando nosso país em posição de destaque no 

papel Ecológico. Sendo assim não é uma mera sugestão e sim minha proposta 

como melhoria essencial para esses novos tempos de Poluição e aquecimento 

global e a falta de matéria Prima além do papel social, cobrindo varias áreas, 

englobando de maneira tal a suprir uma demanda e carência neste setor. 

Obrigado pela oportunidade de estar aqui podendo sugerir projetos dessa 

magnitude para melhoria de nossos bairros e cidade. Conselheiro Participativo 

de São Miguel Paulista - Cidade de São Paulo Antônio Bahia Nobre. 
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São Miguel 
PROPOSTA 152 

TEMA: Esportes e lazer 

Construção de locais recreativos em áreas públicas e reinício do Ruas 

Abertas 

Texto completo: Destinar verba para a construção de quadras e parquinhos 

(playground) em praças e áreas públicas, além de bancos, bebedouros e 

banheiros públicos próximo desses equipamentos. Criação de atividades 

culturais aos finais de semana e à noite em praças e áreas públicas. Reinício do 

programa Ruas Abertas, com gestão da Prefeitura, com o bloqueio de vias para 

os veículos motorizados e a abertura de vias para pedestres e ciclistas, com 

incentivo às atividades físicas. Sugiro que parte da verba da subprefeitura seja 

destinada para a reforma e instalação de equipamentos de ginástica 

('academia ao ar livre') e bebedouros em praças e calçadas, além da reforma 

de quadras em áreas públicas e eventos culturais e esportivos como o antigo 

Programa Ruas Abertas. Fazer acalmamento de tráfego próximo de praças e 

parques com a ampliação das calçadas, estrangulamento de vias, criação de 

travessias de pedestres elevadas, instalação de lombadas e redução das 

velocidades. 
 

 

São Miguel 
PROPOSTA 198 

TEMA: Educação 

Dobrar o numero de salas para diminuir o numero de alunos por metro 

quadrado 

Texto completo: Dobrar o numero de salas para diminuir o numero de alunos por 

metro quadrado. Toda pesquisa em educação aponta que esse fator é um dos 

mais relevantes que influenciam na qualidade do aprendizado. Há duas formas 

de faze-lo: ou duplica-se o numero de escolas, ou se cria um novo ciclo de 
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horários para usar as salas já existentes. Em qualquer cenário, será necessário 

aumentar o número de professores da rede. 

 
 

 

São Miguel 
PROPOSTA 236 

TEMA: Transportes e mobilidade 

Regulamentar o Programa BikeSP, mais bicicletários e corredores de 

ônibus 

Texto completo: Regulamentar e destinar verba para o programa 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. 

Ampliação da rede cicloviária da subprefeitura, que ainda é muito pouca e 

torna difícil fazer 100% do caminho até o emprego de bicicleta. Criação de 

bicicletários públicos nos terminais urbanos de transporte coletivo para 

possibilitar intermodalidade. Ampliação de faixas e corredores de ônibus 

existentes para a criação de serviços expressos. Ampliação da rede de faixas e 

corredores de ônibus. Nenhuma avenida com mais de 2 pistas que tenha linhas 

de ônibus pode deixar de ter uma faixa exclusiva para os coletivos. Ampliar o 

horário das faixas de ônibus existentes, que devem valer o dia todo em ambos 

sentidos das vias. Ampliar as calçadas de maior fluxo da subprefeitura, 

garantindo acessibilidade para cadeirantes, continuidade de acesso, e 

instalando lombofaixas para facilitar as travessias e acalmar o trânsito. Criação 

de ciclovias com largura mínima de 2,5m para comportar ultrapassagens 

seguras e pessoas se deslocando lado a lado, assim como se caminha na 

calçada. Criação de mais áreas de acalmamento de tráfego próximo às 

estações de Metrô, pontos de ônibus, escolas, praças e parques. Utilizar 

espaço viário (asfalto) para ampliar calçadas e criar ciclovias. Transformação 

das faixas exclusivas de ônibus em sistema VLT com embarque nas estações 
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em toda a avenida 23 de Maio / Corredor Norte-Sul Fazer estudos para 

implantação de VLT nas principais vias da subprefeitura. Destinar verba da 

Subprefeitura para a criação de mais ciclovias, ampliação de calçadas e obras 

de acalmamento de tráfego próximo à escolas, praças, parques, estações da 

CPTM/Metrô e pontos de ônibus. Diminuir impostos de empresas que se 

instalem próximo a ciclovias, corredores de ônibus e estações de CPTM/Metrô 

desde que elas incentivem o uso do transporte público e mobilidade ativa, 

pagando vale-transporte e auxílios para compras de bicicletas e não vale-

gasolina ou vale-estacionamento. Aumentar impostos municipais de empresas 

que distribuem vale-gasolina e vale-estacionamento. A arrecadação desses 

impostos deve ser direcionada à melhorias no transporte público coletivo 

como a construção de corredores de ônibus, ciclovias e melhorias nas calçadas. 

Fazer acalmamento de tráfego próximo das escolas, praças, parques, museus, 

cinemas, teatros, UBSs, AMAs, UPAs, centros de compras, igrejas/templos 

religiosos, lares de idosos, hotéis, feiras livres, supermercados, bares, 

restaurantes e clínicas médicas com a ampliação das calçadas, 

estrangulamento de vias, criação de travessias de pedestres elevadas, 

instalação de lombadas e redução das velocidades. 
 

 

São Miguel 
PROPOSTA 275 

TEMA: Outros temas 

Manutenção de semáforos, nas sinalizações de avenidas e faltas de 

placas 

Texto completo: Atuo em vários campos tanto na saúde e a questão Urbanística e 

trafego de veículos No Bairro de São Miguel Paulista, temos problemas na 

passagem de veículos em uma pequena ponte ao JD Helena, dificultando a 

passagem de Ônibus, Caminhões e outros veículos de maior tamanho na Ponte 

que liga a Rua Arlindo Colaço a Avenida Dr. José Artur Nova. E solicito a 

interrupção de projetos e urbanismo na Avenida Marechal Tito na Região de 

São Miguel Paulista reivindicando como prioridade da Ponte! Necessidade de 
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manutenção nas sinalizações em avenidas, falta de placas, renovação de 

tracejados nas pistas e manutenção em Semáforos que estão parados, 

causando problemas no transito, além da continuidade na operação Tampa 

buracos, hoje temos ruas que precisam ser recapadas por completo devido 

tanta saliência devido a sucessiva manutenção de apenas tampar buracos a 

torando cheias de saliências ao ponto de até ser complicado a passagem de 

veículos, tudo isso em São Miguel Paulista e sem esquecer da região da Moóca. 

Problemas na área de saúde a falta de aventais impermeáveis para 

atendimento ao publico e para também demais setores hospitalares para 

atendentes e enfermeiros devido até mesmo no pré atendimento haver risco 

de contaminação pelo COVID-19 além das mascaras e Luvas. E também 

esterilizar ruas de ontem tem Hospitais e Postos de Saúde e UPAs na 

prevenção ao contagio, este de maior interesse e urgência. Agradeço a 

oportunidade e atenção de nosso empenho em poder colaborar em mostrar 

pontos que há uma real necessidade de prioridade em Obras. 
 

 

Sapopemba 
PROPOSTA 172 

TEMA: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Conservação de áreas ajardinadas, especialmente nos baixos da Linha 

15-Prata 

Texto completo: Solicito proposta orçamentária de Prestação dos serviços técnicos 

de manejo e conservação de roçada e equipes de cuidado de área ajardinadas 

(manutenção de jardins floridos despragejamento adubação reposição de 

espécies ornamentais) cuidados e manutenção arbórea em trecho de área 

verde baixos monotrilho linha 15 Prata em área a ser agregados a 

subprefeitura de Sapopemba. 
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Sapopemba 
PROPOSTA 221 

TEMA: Saúde 

Inclusão de serviço de implante dentário e aparelho odontológico nos 

CEOs. 

Texto completo: Olá. Gostaria de solicitar a inclusão da linha de serviço de 

IMPLANTE DENTÁRIO & APARELHO ODONTOLÓGICO aos CEOs, com o subsídio 

do valor que é repassado pelo Governo Federal. Obrigado 
 

 

Sapopemba 
PROPOSTA 266 

TEMA: Saúde 

Melhorias nas UBS de Sapopemba, com foco em prevenção e saúde da 

família 

Texto completo: Solicito proposta orçamentária na implementação de melhorias 

nas ubs da região de Sapopemba em aumento e desenvolvimento de medicina 

de prevenção a doenças de base e progama médico família. Disponibilizar 

orçamento compatível com a proposta 
 

 

Sapopemba 
PROPOSTA 435 

TEMA: Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Implantação de hortas urbanas em terrenos ociosos 

Texto completo: Uma reportagem foi exibida pela TV câmara de São Paulo a 

respeito de um projeto de hortas urbanas em terrenos ociosos da cidade, a 

cargo de uma subprefeitura em parceria com associações, cooperativas e 

sobretudo uma empresa municipal que converte as sobras de podas das 
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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 

economia da cidade a partir de um relarivamente 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 propriedade, 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 integradas da cadeia de produção, do fornecimento de sementes ao local 

da cidade em que se instalarão novas feiras. 
 

 

Sapopemba 
PROPOSTA 445 

TEMA: Habitação 

Urbanização de favelas e construção de moradias 

Texto completo: Urbanização de favelas e construção de moradia 
 

 

Sé 
PROPOSTA 88 

TEMA: Habitação 

Regulamentação do Plano Municipal de Habitação, com incentivo ao 

Aluguel Social 

Texto completo: Prefeitura precisa regulamentar o Plano Municipal de Habitação, 

inclusive a modalidade de Aluguel Social. Tem terrenos públicos e terrenos 

vazios aqui que precisam receber recursos para receber moradia, tanto na 
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modalidade Moradia para Aquisição, quanto de Aluguel Social. Destinar verba 

para construção de habitação aqui. 
 

 

Sé 
PROPOSTA 174 

TEMA: Direitos Humanos e Cidadania 

Instalar banheiros e bebedouros públicos para a população em situação 

de rua 

Texto completo: Precisamos da instalação de bebedouros públicos, pias e 

banheiros públicos para que possam atender a população em situação de rua 

e esta possa ter um pouco mais de dignidade. São recorrentes as reclamações 

de sede porque os comércios se recusam a oferecer um copo d’água, e a falta 

de pias para a higiene mais básica faz com que muitos não consigam nem pedir 

emprego devido à dificuldade de se manter limpos. 
 

 

Sé 
PROPOSTA 209 

TEMA: Direitos Humanos e Cidadania 

Retomada de ações de assistência social para a população em situação 

de rua 

Texto completo: Retomar as ações de assistência social voltadas para o 

acolhimento e para o encaminhamento da população em situação de rua e 

promoção da cidadania. 
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Sé 
PROPOSTA 321 

TEMA: Saúde 

Implantação de UBS e de Centros de Referências do Idoso na Liberdade 

Texto completo: 1- Implantação de uma UBS no imóvel público indevidamente 

ocupado pela ACAL - Avenida Liberdade, 365 (aproximadamente 50 metros do 

Metrô), 2- Implantação de um Centro de Referência do Idoso no imóvel público 

localizado no lado oposto do número 365 da Avenida Liberdade, 2- 

Implantação de um Centro de Referência do Idoso no imóvel público localizado 

no lado oposto do número 365 da Avenida Liberdade, 
 

 

Sé 
PROPOSTA 381 

TEMA: Educação 

Implantação de CEU e de novas Creches na região do Glicério 

Texto completo: 1- Implantação de um CEU na Região do Glicério - para que as 

crianças e jovens possam ter atividades de educação, esporte e lazer o dia todo 

e todos os dias da semana. 2- Implantação de novas Creches na Região do 

Glicério - local da região central com grande vulnerabilidade social. 
 

 

Vila Maria/Vila Guilherme 
PROPOSTA 182 

TEMA: Educação 

Equipar com aparelhos audiovisuais salas de aulas e equipamentos da 

cultura. 

Texto completo: Equipar as salas de aula das escolas públicas e demais 

equipamentos públicos de cultura com aparelho audiovisual (no mínimo um 

projetor de imagem com entrada USB que reproduza som) e produzir cursos 
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online de capacitação autoinstrucional para os professores da rede e os 

gestores de espaços culturais possam manejar os aparelhos. 
 

 

Vila Maria/Vila Guilherme 
PROPOSTA 207 

TEMA: Meio Ambiente 

Criar jardins de chuva no viário para reter a chuva e diminuir as 

enchentes 

Texto completo: Criar jardins de chuva no viário, principalmente removendo vagas 

de estacionamento de locais alagáveis ou por onde a água escoa para os 

fundos de vale, de forma a reter essa chuva e diminuir as enchentes 
 

 

Vila Maria/Vila Guilherme 
PROPOSTA 222 

TEMA: Saúde 

Inclusão de serviço de implante dentário e aparelho odontológico nos 

CEOs. 

Texto completo: Olá. gostaria de solicitar a inclusão da linha de serviço de 

IMPLANTE DENTÁRIO & APARELHO ODONTOLÓGICO aos CEOs, com o subsídio 

do valor que é repassado pelo Governo Federal. Obrigado. 
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Vila Maria/Vila Guilherme 
PROPOSTA 276 

TEMA: Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Levantamento de terrenos ociosos para implantação de hortas 

comunitárias 

Texto completo: proposta para geração de emprego e renda, pós pandemia. Pedi 

para a subprefeitura levantar os terrenos ociosos do território e disponibiliza-

los para hortas comunitárias, efetuando cadastro por prazo de 2 anos, publico 

alvo desempregados e aposentados. A PMSP disponibiliza o terreno, água e 

osinsumos da primeira safra. A produção será direcionada para o consumo 

familiar e o excedente vendido para creches e escolas do território. 
 

 

Vila Maria/Vila Guilherme 
PROPOSTA 484 

TEMA: Educação 

Ensino de música no contraturno escolar 

Texto completo: Programa de aulas de música para aprender a tocar algum 

instrumento no contra turno: fazer ensino integral sem custo e fomentar 

cadeias produtivas locais, autossuficientes e retroalimentadas. As atividades 

culturais são privilegiadas como poucas outras atividades produtivas, uma vez 

que requerem poucos recursos materiais para ocorrer, no mais das vezes, 

necessitando de zero importação, além de gerar um ciclo virtuoso da elevação 

do padrão subjetivo e intelectual da nação inteira. Nesse sentido, o poder 

público municipal deve fomentar a cultura garantindo recursos suficientes 

para o seu financiamento de ponta a ponta, retroalimentando a demanda que 

porventura ocorra a partir da organização das cadeias produtivas (para 

fantasias e demais enfeites de palco, por exemplo, e para instrumentos 

musicais). Na primeira ponta: o município aprova a lei que obriga o sistema de 

ensino a coordenar-se com atividades de extensão que devem ser oferecidas 

obrigatoriamente no contraturno escolar, nas escolas, bibliotecas públicas, 



AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PLOA 2021 

CONTRIBUIÇÕES ELEITAS 

 

96 

casas de cultura ou demais espaços públicos, como forma de oferecer um 

ensino integral a baixo custo e manter a juventude segura, envolvida em 

atividades espiritualmente elevadas. Essas atividades serão, notadamente, 

aulas de música em que aprenderão a tocar algum instrumento de sua escolha, 

dentre os quais possam ser fabricados a partir de técnicas facilmente 

reproduzíveis e capazes de serem organizadas a nível municipal, além de aulas 

de teatro e dramaturgia, mas não somente. Na última ponta: depois de 

organizada a cadeia produtiva que deve produzir insumos materiais e formar 

profissionais (recursos humanos) para levar a cabo os projetos de extensão 

cultural, o município deve garantir a demanda dessa produção, comprando de 

si mesmo. A prefeitura deve fornecer de graça a todo aluno o instrumento e 

demais insumos. 
 

 

Vila Mariana 
PROPOSTA 281 

TEMA: Saneamento 

Combate a enchentes e saneamento ambiental em Moema – bacia do 

Uberabinha 

Texto completo: Conforme o Plano Regional da Subprefeitura de Vila Mariana, da 

qual faz parte o Distrito de Moema, a região possui GRAVES E RECORRENTES 

PROBLEMAS DE ENCHENTE, ao longo de várias vias no bairro de Moema. É 

inaceitável que não se coloque em prática o plano regional proposto para o 

distrito de Moema, elaborado em 2016, que prevê algumas medidas para 

minimizar os problemas de enchentes no entorno do Córrego Uberabinha, 

proposta esta que faz parte da redução de 15% de áreas inundáveis da cidade. 

Solicito, como diretora presidente da Associação Viva Moema, representante 

oficial de moradores e comerciantes do bairro, equacionar os problemas de 

enchentes e alagamentos com a melhoria das condições de drenagem e da 

passagem das águas pluviais, nas sub bacias do córrego Ipiranga e do 

CÓRREGO UBERABA (CÓRREGO UBERABINHA faz parte da sub bacia do 

Córrego Uberaba), no Distrito de Moema, com a recuperação dos espaços 
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lindeiros, Promover a implantação da infraestrutura de saneamento pela 

drenagem de águas pluviais, captação e tratamento de esgoto e coleta seletiva 

de lixo,AMPLIAR E MELHORAR AS ÁREAS VERDES, proporcionando maior 

permeabilidade,OBRAS DE MICRO E MACRO DRENAGEM EM TODA A 

EXTENSÃO DO CÓRREGO UBERABINHA Solucionar os problemas de 

saneamento ambiental, em especial manejo de águas pluviais (drenagem), 

Melhorar as condições de drenagem e proporcionar a passagem das águas 

pluviais, realizando estudos e projetos para solucionar os problemas de 

enchentes existentes, LOCAIS SUJEITOS A ALAGAMENTOS / INUNDAÇÕES: Av. 

Hélio Pellegrino x Praça Luis Eulalio de Bueno Vidigal, Córrego Uberabinha (Rua 

Araguari, Rua Pintassilgo, Av. Ibijaú, Av. Ibirapuera, Al. dos Jurupis), Av. 

Ibirapuera x Av. Jamaris, Av. Divino Salvador x Al. dos Maracatins, Av. Divino 

Salvador x Al. dos Nhambiquaras, Av. Jandira x Al. dos Tupiniquins, Av. 

Ibirapuera com a Av. Pavão, com a Av. Macuco, com a Av. Lavandisca e com a 

Av. Sabiá. Al. dos Jurupis com a Av. Jamaris, Al. dos Maracatins com a Av. 

Jamaris e com a Av. Divino Salvador Av. Jandira com a Al. dos Aicás e com a Al. 

dos Tupiniquins. Av. Macuco, Av. Ibijaú, Av. Rouxinol x Rua Tuim, Rua Inhambu, 

Rua Canário, Rua Gaivota. Rua Canário x Ministro Gabriel de Rezende Passos 

Rua Canário x Rua Cel. Raul Humaitá Vila Nova Avenida Moema entre 

Anapurus e Nhambiquares 
 

 

Vila Mariana 
PROPOSTA 342 

TEMA: Meio Ambiente 

Conservação de áreas verdes e equipamentos de ginástica ao ar livre 

Texto completo: Conforme o Plano Regional da Subprefeitura de Vila Mariana, da 

qual faz parte o Distrito de Moema, as PRINCIPAIS DIRETRIZES E OBJETIVOS A 

SEREM ALCANÇADOS relacionados ao meio ambiente são AMPLIAR E 

MELHORAR AS ÁREAS VERDES, proporcionando maior permeabilidade. Sendo 

assim, como diretora presidente da Associação Viva Moema e defendendo os 

interesses dos moradores e comerciantes do distrito de Moema, solicito: 
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Promover a recuperação e conservação ambiental dos cursos d´água e das 

áreas verdes, Ampliar e melhorar as áreas verdes para proporcionar maior 

permeabilidade, implantando novas praças em locais viáveis e estratégicos, 

além de qualificar as existentes, integrando-as ao entorno, promovendo o uso 

adequado e criando uma relação com o Córrego Uberabinha (canalizado) para 

torná-las convidativas para uso e permanência, em especial, nas áreas 

remanescentes de desapropriação da Av. Hélio Pellegrino, Realizar estudos 

para analisar a viabilidade de implantação de um Parque Linear ou de 

Caminhos Verdes, através do percurso do Córrego Uberabinha (canalizado), 

resgatando a relação da área com o Córrego e procurando preservar o valor 

histórico dos córregos no processo de urbanização da cidade, Medidas de 

compensação para que imóveis que não atendam as porcentagens mínimas de 

permeabilidade adotem medidas para redução do impacto que a 

impermeabilização do solo gera, tais como a adoção de “telhados verdes”, 

caixas de retardo de águas pluviais, arborização em áreas de estacionamento 

e /ou utilização de pisos permeáveis. REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS LISTAGEM 

DE PRAÇAS DO DISTRITO Praça Coronel Fernandes de Lima Praça Vicente Rao 

Praça Paul Harris (Alameda Jauaperi), Praça Kamal Jumblat Praça David Nesser 

(Rua Maria Noschese), Praça Menotti Del Picchia Praça Astrogilda de Abreu 

Praça Renato Ynama Praça Raul Aberle Praça Carlos Gardel Praça Dr. Werther 

Maynard Krause Praça Tulio Fontoura Praça João Alves Meira Praça Janete 

Clair Praça Luis Eulálio de Bueno Vidigal Praça Nossa Senhora Aparecida Praça 

João do Pulo Praça do Pombo Praça Fernandes Lima Praça Mari Chaddad 

Marrar Praça Jacintho Moreira Cabral Praça Lions Clube Indianópolis Praça 

Hebrahim Hallak Praça Aranas Praça Adib Zarzur Praça Alexander Robert Gate 

Praça Jairo de Almeida Ramos Praça Rossini Tavares de Lima. Sugiro que parte 

da verba destinada à Subprefeitura da Vila Mariana seja destinada para o 

plantio de mudas de árvores e flores em calçadas e canteiros, criação de jardins 

de chuvas e rotatórias verdes. Sugiro que parte da verba destinada à 

Subprefeitura da Vila Mariana seja destinada para a reforma e instalação de 

equipamentos de ginástica ('academia ao ar livre') em praças e calçadas, além 
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da reforma de quadras em áreas públicas e eventos culturais como o antigo 

Programa Ruas Abertas. 
 

 

Vila Mariana 
PROPOSTA 364 

TEMA: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Melhorar a infraestrutura das vias públicas e calçadas do bairro 

Texto completo: Conforme o Plano Regional da Subprefeitura de Vila Mariana, da 

qual faz parte o Distrito de Moema, solicitamos OBRAS de RECAPEAMENTO 

(TAMBÉM PREVISTO NO PLANO DE METAS) Melhorar a infraestrutura das vias 

públicas, realizando recapeamento, com recuperação de meio fio e sarjetas, e 

recuperação e manutenção preventiva de pontes, túneis, viadutos e passarelas 

SUGESTÕES PARA RECAPEAMENTO DE VIAS: VIAS COM CICLOFAIXAS | ROTAS 

DE BICICLETA Rota 1: Alameda Dos Jurupis |Av. Açocê | Alameda Dos 

Nhambiquaras Rota 2: Alameda Dos Nhambiquaras | R. Dr. Haberbeck 

Brandão | R. Dr. Ascendino Reis | Alameda Dos Maracatins Rota 3: Alameda 

Dos Anapurus Rota 4: R. Canário | Av. Inhambu Rota 5: Av. Aratãs | Av. 

Rouxinol Rota 6: Av. Iraé | Av. Pavão 

VIAS DE LIGAÇÃO ENTRE AVENIDAS PRINCIPAIS| BAIRROS | VIAS COM 

CIRCULAÇÃO DE ÔNIBUS Alameda Dos Maracatins Alameda Dos 

Nhambiquaras Alameda Jauaperi Alameda Arapanés Av. Jandira Av. Moema | 

Av. Juriti Alameda Dos Jamaris | Lavandisca Av. Aratãs | Av. Rouxinol Av. Iraí | 

Av. Pavão 

AVENIDAS DE INTERLIGAÇÃO DE REGIÕES DA CIDADE Av. República Do Líbano 

Av. Indianópolis Av. Hélio Pellegrino 

SUPRA SUBPREFEITURAS | LIMITES DOS DISTRITOS Av. Santo Amaro Av. 23 De 

Maio Av. Bandeirantes 

REQUALIFICAÇÃO DAS CALÇADAS Alargamento, pisos permeáveis, colocação 

de grelhas de piso nos canteiros existentes (grelhas arvoreiras), eliminar 
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obstáculos, acessibilidade ao longo das calçadas não apenas nas esquinas, 

implantar guias para travessia de deficientes físicos e visuais 39 | 

AV. IBIRAPUERA REVITALIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA IBIRAPUERA 

Promover o enterramento de fios e cabos na Av. Ibirapuera E ao longo dos 

eixos ZEU (e áreas de influência), avenidas República do Libano, Indianópolis e 

Helio Pellegrino. Reforçar a implantação de áreas verdes nas calçadas e usar 

pavimentação permeável na Av. Ibirapuera, incorporar ao passeio público as 

áreas de doação / recuos ampliados, utilizando calçadas permeáveis e verdes 

Metrô AACD Servidor até Parque Ibirapuera- Portão 5: melhorar a circulação 

de pedestre e travessia de faixas. Rua Pedro Álvares Cabral: melhorar o acesso 

de pedestres vindos de Vila Mariana para o Parque Ibirapuera, 

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS LISTAGEM DE PRAÇAS DO DISTRITO Praça Coronel 

Fernandes de Lima Praça Vicente Rao Praça Paul Harris (Alameda Jauaperi), 

Praça Kamal Jumblat Praça David Nesser (Rua Maria Noschese), Praça Menotti 

Del Picchia Praça Astrogilda de Abreu Praça Renato Ynama Praça Raul Aberle 

Praça Carlos Gardel Praça Dr. Werther Maynard Krause Praça Tulio Fontoura 

Praça João Alves Meira Praça Janete Clair Praça Luis Eulálio de Bueno Vidigal 

Praça Nossa Senhora Aparecida Praça João do Pulo Praça do Pombo Praça 

Fernandes Lima Praça Mari Chaddad Marrar Praça Jacintho Moreira Cabral 

Praça Lions Clube Indianópolis Praça Hebrahim Hallak Praça Aranas Praça Adib 

Zarzur Praça Alexander Robert Gate Praça Jairo de Almeida Ramos Praça 

Rossini Tavares de Lima Poda de árvores em volta dos fios da Enel, Organização 

dos fios nos postes, os quais quase arrastam no chão. Sugiro que parte do 

orçamento da Subprefeitura da Vila Mariana seja reservada para ações de 

acalmamento de tráfego como a ampliação de calçadas em esquinas, reforma 

de calçadas, construção de faixas de pedestres elevadas e implantação de 

ciclovias. 
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Vila Mariana 
PROPOSTA 469 

TEMA: Educação 

Criação de EMEI's na região da Vila Mariana 

Texto completo: Fazer mais EMEIS na região da Vila Mariana. 

Dobrar o numero de salas para diminuir o numero de alunos por metro 

quadrado. Toda pesquisa em educação aponta que esse fator é um dos mais 

relevantes que influenciam na qualidade do aprendizado. Há duas formas de 

faze-lo: ou duplica-se o numero de escolas, ou se cria um novo ciclo de horários 

para usar as salas já existentes. Em qualquer cenário, será necessário 

aumentar o número de professores da rede 
 

 

Vila Mariana 
PROPOSTA 477 

TEMA: Meio Ambiente 

Mais árvores e plantas nas ruas do bairro 

Texto completo: Precisamos de mais plantio de árvores nas ruas para fazer 

sombras e refrescar. Mas sem bloquear as calçadas 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. 
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Vila Prudente 
PROPOSTA 108 

TEMA: Zeladoria Urbana e melhorias de bairro 

Praças para a região do Pq. São Lucas e criação do Parque das Linhas 

Correntes 

Texto completo: Revitalização e reurbanizaçao , qualificação de todas as praças , 

da região S.Lucas. Criar o Parque das Linhas Correntes com futuro 

equipamento de Saúde (Unidade de Referência da Saúde do Idoso),em 

conjunto a Secretaria Municipal de Saúde.(SMS). 
 

 

Vila Prudente 
PROPOSTA 199 

TEMA: Outros temas 

Ampliação da coleta seletiva e de rede para a devida destinação dos 

resíduos 

Texto completo: Ampliação da coleta seletiva e devida destinação dos resíduos 

recicláveis, com urgência. 
 

 

Vila Prudente 
PROPOSTA 277 

TEMA: Saneamento 

Plano e soluções para as enchentes na Vila Prudente e na Av.Anhaia 

Mello 

Texto completo: Um super plano para acabar com as enchentes na Vila Prudente e 

na avenida Anhaia Mello. 
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Vila Prudente 
PROPOSTA 470 

TEMA: Saúde 

Implantação de URSI's no distrito São Lucas 

Texto completo: Os idosos corresponderão a 30% da população do município de 

São Paulo em 2050, segundo a Fundação Seade. Atualmente existem 1,7 

milhão de idosos no município, o que corresponde a 15% da população 

paulistana. O subdistrito Vila Prudente (Sao Lucas) tem uma população de 

idosos que representa 15% no município. Portanto solicitamos que seja 

implantado a URSI (O objetivo das URSIs é garantir atenção integral à saúde do 

idoso, atuando no tratamento e no cuidado de problemas inerentes ao 

envelhecimento),em nosso distrito. 
 

 

Vila Prudente 
PROPOSTA 499 

TEMA: Saúde 

Reativação do Hospital da Vila Ema 

Texto completo: reativar o hospital da vila ema. unico na região que existia e que 

se encontra fechado, 
 

 

 


