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CENTRO
Educação e Cultura 

• Realização de 10 reformas em escolas, com 

investimento de R$ 5 milhões.

• Construção de 1 nova escola: CEI Ind. Nova Luz (fev/20).

• Criação de 1.583 novas vagas em creches; redução de 

81% da fila por vagas na região.

• Ampliação das atividades da Biblioteca Mário de 

Andrade, incluindo a realização do 1º Festival Mario de 

Andrade e a reforma da “sala oval”, que deixou de ser 

uma sala exclusiva de exposições e passou a ser uma 

sala para Saraus, denominada Sarauzódromo, entregue 

em abr/19.

• Reforma da Biblioteca Monteiro Lobato, com 

investimento de R$ 285 mil (ago/18).

• Instalação do Projeto Digilab, nova versão do antigo 

Telecentro, com espaço de coworking público, na 

Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato, em nov/19. 

Voltado para o público de 5 a 16 anos. 

• Reabertura do Espaço Cênico Ademar Guerra, em dez/17.

• Conclusão da 2ª fase da Praça das Artes (mar/19).
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Saúde

• Inauguração do novo Hospital Bela Vista, com 124 

leitos.

• Inauguração de novos equipamentos do Programa 

Redenção: SIAT II Glicério e SIAT II Armênia, com 

200 vagas cada.

• Entrega das novas instalações das UBSs Cambuci e 

República.

• Criação de 28 novos leitos no Hospital Infantil l 

Menino Jesus.

• Criação de 10 novos leitos de UTI e criação do 

Centro de Atendimento Respiratório no Hospital do 

Servidor Público Municipal. 

• Previsão de 1 nova UBS + 9 reformas (de 3 UPAs; 

3 UBS; 1 CCI; Complexo Santa Cecília; e do PS do 

HSPM), por meio do Programa Avança Saúde (BID).

Habitação

• Entrega de 250 unidades habitacionais. Todas na 

região da Sé.

• 463 famílias beneficiadas com regularização 

fundiária.

• Criação do primeiro conjunto habitacional para 

população de rua  

entregue em fev/19.
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Social

• Inauguração de 7 novos CTAs, totalizando 1.572 

vagas.

• Criação do novo Serviço Especializado de 

Abordagem Social – SEAS Regional Sé. 

Modelo de atendimento para população em 

situação de rua (out/18).

• Inauguração de 2 novos ATENDE: ATENDE II – 

Nova Luz (390 vagas) e ATENDE III (300 vagas), 

totalizando 690 vagas. 

• Inauguração da Casa da Mulher Brasileira no 

Cambuci.

• Entrega da Ouvidoria de Direitos Humanos 

(jun/19).

• Emissão de 3,5 mil autorizações temporárias para 

ambulantes, por meio  

do Programa Tô Legal.



Todos por São Paulo: Um resumo da gestão Bruno Covas

8

Regionais

Melhoria da Cidade

• Requalificação de 24,9 km de ciclofaixas.

• Instalação de bicicletário com controle de acesso em 3 

terminais de ônibus: Amaral Gurgel, Princesa Isabel e 

Pq. Dom Pedro II.

• Revitalização do Largo do Arouche (mar/20).

• Revitalização de 2 viadutos: Viaduto Pacaembu 

(mai/20), e Viaduto da Praça Roosevelt (jun/20).

• Revitalização da Praça Ramos de Azevedo, dos Arcos 

do Jânio, da Praça Princesa Isabel e requalificação do 

Largo da Pólvora.

• Revitalização do Vale do Anhangabaú previsto para 

set/20.

• Projeto Triângulo SP e Calçadões do Centro Novo.

• Aumento de 5X no nº de equipes de zeladoria: 56 em 

jul/20, contra 11 em 2016. 

• Queda de 86% no nº de solicitações de tapa-buraco em 

estoque.

• 29,1 km de vias recapeadas, desde 2017, pelo Programa 

Asfalto Novo.

• Integração de 780 câmeras ao Programa City Câmeras.

• Entrega de 28 jardins de chuva na região.

• 2 parques revitalizados.

• Aumento de 24 para 33 pontos do WiFi Livre SP.



Todos por São Paulo: Um resumo da gestão Bruno Covas

9

Regionais

ZONA SUL
Educação e Cultura 

• Entrega de 27 novas escolas desde 2017.

• Realização de 130 reformas em escolas, com 

investimentos de R$ 68,9 milhões.

• Criação de 31.505 vagas em creches; redução de 80% 

da fila por vagas na região.

• Adesão de 47 escolas ao Programa SP Integral desde 

2017.

• Nova Casa de Cultura Parelheiros e Casa 1 da Escola 

Municipal de Iniciação.

• Reforma de 6 equipamentos culturais, totalizando R$ 

3,16 milhões investidos. 

• Realização da 2ª Edição Festival Funk Da Hora 

(Paraisópolis/sub Campo Limpo, Heliópolis/Sub 

Ipiranga e Grajaú/Sub Capela do Socorro) em jan/20. 
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Saúde

• Previsão de 12 novos equipamentos e 28 reformas pelo 

Programa Avança Saúde (BID).

• Entrega de 18 novos equipamentos de Saúde, incluindo 

os Hospitais Parelheiros e Guarapiranga, o Hospital 

Veterinário de Santo Amaro e 4 UPAs: Pedreira (Cidade 

Ademar), Vera Cruz e Jd. Ângela (M’Boi Mirim) e Santo 

Amaro.

• Inauguração do novo anexo no Hospital do M’Boi Mirim, 

com 100 leitos, obra hospitalar mais rápida do Brasil.

• Readequação de 8 equipamentos de saúde (novas 

instalações, ampliação ou reclassificação).

• Reabertura de 10 leitos de UTI reabertos no Hospital Dr. 

Arthur Ribeiro Saboya (Jabaquara).

• Ampliação do convênio do Hospital Municipal Vila Santa 

Catarina com Albert Einstein.

Habitação

• Entrega de 6.738 unidades habitacionais (372 no 

Campo Limpo, 1.188 na Capela do Socorro, 3.860 na 

Cidade Ademar, 603 no Ipiranga, 435 no Jabaquara 

e 280 em M’Boi Mirim), beneficiando mais de 21,2 mil 

famílias. 

• 9,1 mil famílias beneficiadas com urbanização de 

assentamentos precários. Destaque para nova fase do 

Cantinho do Céu.
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Social

• Inauguração de 3 Núcleos de Direitos Humanos, no 

Descomplica Campo Limpo, Descomplica Capela do Socorro 

e no Descomplica Jabaquara.

• Inauguração da nova sede do Conselho Tutelar Cidade 

Ademar (nov/19).

• Entrega de 9 novos serviços socioassistenciais, com 984 

vagas.

• Emissão de 3,2 mil autorizações temporárias para 

ambulantes, por meio do Programa Tô Legal.
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Melhoria da Cidade
• 1.804 novos ônibus entregues na Zona Sul desde set/19.

• Entrega de 3.140 metros de novas ciclovias/ciclofaixas.

• Requalificação de 24.518 metros de ciclovias/ciclofaixas.

• Aumento de 53% no nº médio de equipes de zeladoria: 162 

em jul/20, contra 106 em 2016.

• Redução de 95% no nº de solicitações de tapa-buraco em 

estoque.

• 180,2 km de vias recapeadas na zona sul desde 2017 pelo 

Programa Asfalto Novo.

• Entrega de 3 reservatórios de água: 1 no Córrego do 

Cordeiro e 2 na Bacia do Riacho Ipiranga.

• Retomada das obras e entrega de 1,2 km de canalização e 

novo sistema de drenagem do Córrego Mirassol.

• 2 obras recuperação de pontes e viadutos, na Avenida 

Washington Luiz e a Passarela José Granadeiro 

Guimarães.

• Entrega da Área de Lazer Água Espraiada.

• Entrega do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan.

• Concessão do Mercado Municipal de Santo.

• Integração de 616 câmeras ao Programa City Câmeras.

• Entrega de 2 novos parques (Chuvisco e Nascestes do 

Ribeirão Colônia) e revitalização de outros 3.

• Inauguração de 3 unidades do Descomplica SP: Campo 

Limpo (abr/19); Jabaquara (dez/19); e Capela do Socorro 

(jul/20).

• Aumento de 29 para 78 pontos de Wifi Livre SP.
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ZONA LESTE
Educação e Cultura

• Entrega de 16 novas escolas desde 2017.

• Realização de 266 reformas em escolas, com 

investimento de R$ 125 milhões.

• Criação de 14.417 vagas em creches; redução de 76% da 

fila por vagas na região.

• Adesão de 68 escolas ao Programa SP Integral desde 

2017.

• Programados 7 CEUs Primeira Infância previstos para a 

zona leste (Cidade Tiradentes, Parque do Carmo, José 

Bonifácio, Carrão/Tatuapé, Artur Alvim, São Miguel 

Carmo e Vila Alpina).

• Reforma da Biblioteca Lenyra Fracarolli.

• Reforma da Biblioteca Hans Christian Andersen e da 

Casa de Cultura São Rafael.

• Inauguração da nova Casa de Cultura na Sub. Guaianases.
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Saúde
• Previsão de 17 novos equipamentos e 40 reformas por 

meio do Programa Avança Saúde (BID).

• Entrega de 14 novos equipamentos de Saúde, sendo 3 

UPAs: Ermelino Matarazzo, Tito Lopes (São Miguel) e 

Julio Tupy (Guaianases), e 7 UBS.

• Readequação de 8 equipamentos de saúde (novas 

instalações ou reclassificação).

• Entrega de 10 novos leitos de UTI Intensiva e novo 

tomógrafo para o Hospital do Tatuapé.

• Entrega da reforma do Centro Cirúrgico do Hospital 

Alexandre Zaio (Penha).

• Ampliação da parceria para cirurgias pediátricas no 

Hospital Filantrópico da Beneficência Portuguesa 

(Penha).

Habitação
• Entrega de 3.907 unidades habitacionais (308 no 

Aricanduva/Vila Formos, 239 na Cidade Tiradentes, 89 

em Ermelino Matarazzo, 200 em Guaianases, 559 no 

Itaim Paulista, 1.272 em Itaquera, 245 na Mooca, 227 na 

Penha, 768 em São Mateus).

• 54,5 mil famílias beneficiadas com regularização 

fundiária.

• 3.263 mil famílias beneficiadas com urbanização de 

assentamentos precários, sendo 2.200 delas do Jd. 

Keralux.
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Social
• Entrega de 15 novos serviços de assistência social, 

totalizando 2.922 vagas. 

• Inauguração de 3 novos Núcleos de Direitos Humanos 

(São Miguel Paulista, São Mateus e Penha).

• Inauguração do novo Centro de Referência de Promoção 

da Igualdade Racial. 

• Emissão de 3,2 mil autorizações temporárias para 

ambulantes, por meio do Programa Tô Legal.
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Melhoria da Cidade
• 1.837 novos ônibus na zona leste desde set/19.

• Entrega de 7.541 metros de novas ciclovias/ciclofaixas.

• Requalificação de 33.663 metros de ciclovias/ciclofaixas.

• Inauguração do novo Terminal da Vila Prudente.

• Aumento de 43% no nº médio de equipes de zeladoria: 

176 equipes em 2019, contra 123 em 2016.

• Redução de 85% no nº de solicitações de tapa-buraco em 

estoque.

• 180,8 km de vias recapeadas na zona leste desde 2017, 

por meio do Programa Asfalto Novo.

• Entrega de 2 reservatórios de água: Guamiranga e 

Reservatório R6 da Bacia do Ribeirão Aricanduva.

• 5 obras de revitalização de Pontes e Viadutos. Pontilhão 

do Itaim (Itaim Paulista, 2019), Pontilhão Córrego 3 

Pontes (Itaim Paulista, 2020) e Viaduto Alcântara 

Machado – 3 unidades estruturais (Mooca, 2020).

• Integração de 776 câmeras ao Programa City Câmeras.

• Entrega de 1 novo parque (Nair Belo) e revitalização de 

outros 10 parques.

• Inauguração de 3 novas unidades do Descomplica SP: São 

Miguel Paulista (mar/18), São Mateus (jan/20) e Penha 

(jan/20). 

• Aumento de 36 para 103 pontos do WiFi Livre SP.
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ZONA NORTE
Educação e Cultura

• Entrega de 6 novas escolas desde 2017, entre elas o CEU 

e CEMEI Tremembé, e 5 creches.

• Realização de 116 reformas em escolas, com investimento 

de R$ 60,3 milhões 

• Criação de 11.660 vagas em creches; redução de 76% da 

fila por vagas na região.

• Programados 5 novos CEUs Primeira Infância para a zona 

Norte: Freguesia do Ó; Tremembé (restam CEI e EMEI a 

entregar); Pinheirinho; Taipas; e Parque Novo Mundo.

• Adesão de 50 escolas ao Programa SP Integral desde 

2017.

• 6 equipamentos de Cultura reformados (Casa de Cultura 

Freguesia do Ó, Casa de Cultura Vila Guilherme, Casa 

de Cultura Tremembé, Casa de Cultura Brasilândia, 

Biblioteca Menochi del Picchia e Biblioteca Érico 

Veríssimo). 
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Saúde
• Previsão de 6 novos equipamentos e 28 reformas por 

meio do Programa Avança Saúde (BID).

• Entrega de 8 novos equipamentos de Saúde, sendo 

Hospital Brasilândia, 3UPAs (Perus, Jaçanã e Pirituba), 3 

UBSs e 1 SIAT III.

• Readequação de 5 equipamentos de saúde (novas 

instalações ou reclassificação).

• Hospital Vereador José Storópoli (Vila Maria) recebeu 

reestruturação no seu Pronto Socorro e refroam 

estrutura da sala de tomografia.

• Hospital São Luiz Gonzaga recebeu 20 novos leitos 

de UTI, além de reparos na área de hemoterapia e na 

enfermaria.

• Parceria com o Hospital Geriátrico e de Convalescentes 

Dom Pedro II para entrega de 40 leitos de enfermaria 

para pacientes do SUS.
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Habitação
• Entrega de 1.005 unidades habitacionais (113 na Casa 

Verde, 300 na Freguesia do Ó/Brasilândia, e 592 em 

Pirituba /Jaraguá).  

• 28,8 famílias beneficiadas com regularização fundiária.

Social
• Inauguração do Núcleo de Direitos Humanos Santana/

Tucuruvi.

• Entrega de 8 novos serviços de Assistência Social na 

região, totalizando 968 vagas.

• Reforma de 1 CTA DST/AIDS com investimento de R$ 250 

mil.

• Emissão de 1,2 autorizações temporárias para 

ambulantes, por meio Programa Tô Legal.
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Melhoria da Cidade
• 1.616 novos ônibus circulam na zona norte desde set/19.

• Entrega de 4.060 metros de novas ciclovias/ciclofaixas.

• Requalificação de 9.891 metros de ciclovias/ciclofaixas.

• 85,4 km de vias recapeadas na zona norte desde 2017, 

por meio do Programa Asfalto Novo.

• Aumento de 41% no nº médio de equipes de zeladoria: 92 

em jul/20, contra 65 em 2016. 

• Redução de 92% no nº de solicitações de tapa-buraco em 

estoque 

• Entrega de 3 reservatórios de água: R1, R3 e R5 do 

Córrego Tremembé.

• Canalização do primeiro trecho do Córrego Paciência, até 

a ponte da Fernão Dias.

• 5 obras de Recuperação de Pontes e Viadutos: Ponte da 

Casa Verde; Ponte do Limão, Ponte da Freguesia do Ó, 

Ponte da Dutra, e Ponte Jânio Quadros.

• Integração de 340 câmeras ao Programa City Câmeras.

• Inauguração do Descomplica SP Santana/Tucuruvi, 

ago/19.

• Aumento de 17 para 53 pontos de WiFi Livre SP.
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ZONA OESTE
Educação e Cultura

• 42 reformas em escolas e CEUs, com investimento de R$ 

16,8 milhões.

• Criação de 3.293 novas vagas em creches. Redução de 

79% da fila por vagas.

• Adesão de 28 escolas ao Programa SP Integral desde 

2017.

• Novo Centro Cultural da Diversidade em Pinheiros.

• Reforma da Casa de Cultura Butantã, do Centro Cultural 

da Lapa, do Teatro Décio de Almeida Prado (Pinheiros) e 

da Biblioteca Anne Frank (Pinheiros).

Saúde
• Programados 5 novos equipamentos e 17 reformas, por 

meio do Programa Avança Saúde (BID).

• Entrega de 4 novos equipamentos de saúde: Hospital 

Sorocabana; UBS Jardim Colombo, CAPS AD III Butantã e 

CAPS AD III Leopoldina (Pinheiros).

• Readequação de 3 equipamentos de saúde (com novas 

instalações ou reclassificação).
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Social
• Inauguração de 5 novos serviços de assistência social, 

totalizando 956 vagas.

• Inauguração do Núcleo de Direitos Humanos Butantã.

• Criação de novas salas para parto humanizado no 

Hospital Maternidade Mário Degni.

• Emissão de 1,8 autorizações temporárias para 

ambulantes, por meio do Programa Tô Legal.

Habitação
• Entrega de 370 unidades habitacionais (302 no Butantã e 

68 em Pinheiros). 

• 5,5 mil famílias beneficiadas com regularização fundiária.
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Melhoria da Cidade
• 461 novos ônibus na zona oeste desde set/19.

• Entrega de 2.130 metros de novas ciclovias/ciclofaixas.

• Requalificação de 41.918 metros de ciclovias/ciclofaixas.

• Aumento de 43% no nº médio de equipes de zeladoria: 53 

em jul/20, contra 37 em 2016. 

• Redução de 96% no nº de solicitações de tapa-buraco em 

estoque.

• 91,7 km de vias recapeadas na zona oeste desde 2017 por 

meio do Programa Asfalto Novo.

• Entrega do Reservatório da Av. Diógenes Ribeiro de Lima.

• 8 obras de recuperação de Pontes e Viadutos: Ponte 

Cidade Jardim (dois sentidos) Ponte do Jaguaré (dois 

sentidos); Viaduto Mofarrej (dois sentidos); Ponte do 

Limão; Viaduto T5 da Marginal Pinheiros.

• Integração de 692 câmeras ao Programa City Câmeras.

• 4 parques revitalizados.

• Inauguração do Descomplica SP Butantã (ago/19).

• Aumento de 14 para 33 pontos do WiFi Livre SP.
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Saúde
• 48 novas unidades de saúde entregues (Hospitais 

Parelheiros + Brasilândia + Bela Vista + Guarairanga + 

Sorocabana + Hosp. Veterinário ZS + 10 UPAs + 15 UBSs 

+ 11 CAPS + 5 SIAT + 1 Amb. de Especialidades).

• Outras 27 unidades receberam novas instalações, foram 

ampliadas ou reclassificadas.

• 133 equipamentos de saúde reformados.

• Programa Avança Saúde: Mais de 150 obras. Inv.: R$ 

800 mi.

• Telemedicina: Até jul/21, atingirá todos SUS 

dependentes. Inv.: R$ 32,2 mi.

• 260 novas Equipes de Saúde da Família e 66 novas 

Equipes de Saúde Bucal.

• Mais de 27 milhões de consultas realizadas pela SMS 

em 2019, 2 milhões a mais do que em 2016. Exames: 6 

milhões a mais.

• 6,1 mil profissionais de saúde a mais atuando na rede 

na comparação com 2016.

Um resumo da gestão Bruno Covas

Medalhas  
da Gestão 
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• 15 novos tomógrafos, dos quais 9 já  em 

funcionamento.

• Retomada do Programa Mãe Paulistana. Mais de 6,7 mil 

enxovais entregues.

• 9 novos Serviços de Referência de Mama, ampliando de 

2 para 11 os equipamentos que oferecem o serviço.

• Novo Serviço de Referência em Saúde da Mulher 

Servidora no HSPM.

• Programa Nossos Idosos, com sala para atendimento 

de idosos em todas as UBS.

• Mutirão nos Bairros: mais de 55 mil atendimentos em 

saúde realizados.

• SAMU: ampliação de 58 para 78 pontos de apoio; 

contratação de 277 funcionários; renovação de 60% da 

frota; abono por plantão extra e SAMU Saúde Mental.

• Fim da transmissão vertical do HIV.

• Entrega de 5 castramóveis.



27

Todos por São Paulo: Um resumo da gestão Bruno Covas Medalhas

Educação
• 76,9 mil novas vagas criadas em Educação Infantil, sendo 

58,8 mil em creches e 18,1 mil na pré-escola.

• Em dez/19, a fila por vagas em creche foi a menor da 

história, com 9.670 crianças, metade da fila registrada no 

final de 2018.

• Programa Mais Creches criado em dez/19.

• Bolsa Primeira Infância: 7.257 crianças beneficiadas até o 

final de julho.

• Em 2017, pela 1ª vez, a fila de espera por vagas na pré-

escola foi zerada.

• 49 novas escolas entregues: 3 creches em CEUs Primeira 

Infância, 30 CEIs, 9 CEMEIs, 6 EMEIs e 1 EMEF.

• 12 CEUs com obras retomadas em out/18 e previsão de 

entrega em 2020; 4 já concluídos.

• 564 escolas reformadas. Mais de 250 mil alunos 

beneficiados.

• Programa São Paulo Integral: Em 2020, atingiu recorde 

de 194 escolas e 28,4 mil alunos participantes.

• Recreio nas férias: 20 mil alunos atendidos e 60 mil 

refeições servidas.

• Mais de 14 mil novos professores contratados desde 2017.

• Em 2020, SME pagou o maior PDE da história: até R$ 5 

mil por professor.

• Inauguração do Centro de Formação de Professores – 

CEFORP em ago/20.
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• Currículo da Cidade de São Paulo: Rede Municipal foi a 1ª 

do país a se alinhar à BNCC.

• Retomada da Prova São Paulo e criação da Provinha SP 

para alunos do 2º ano.

• Criação do Índice de Desempenho

• Lançamento do Programa Escola Digital e retomada do 

Programa Minha Biblioteca.

• Criação dos Grêmios Estudantis em jul/19.

Assistência social
• 46 novos serviços e equipamentos inaugurados. Total de 

8 mil vagas criadas e R$ 2,3 milhões investidos.

• 4,3 mil novas vagas de acolhimento para pessoas em 

situação de rua até mar/20. 

• Desde março, início da pandemia, são 13 serviços e 7.554 

vagas a mais para pop rua.

• 8 novos Centros de Acolhida emergenciais entregues, 

com 672 vagas (870 moradores de rua já passaram pelos 

centros) + 4 CEUs emergenciais para a Operação Baixas 

Temperaturas.

• 150 vagas em hotéis para ampliação da rede de 

atendimento para idosos em situação de rua durante a 

pandemia.

• Enfermeiro e técnico de enfermagem em centros 

de acolhida para idosos em Instituições de Longa 

Permanência para Idosos, desde jan/20.
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• Novo Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) 

– Regional Sé inaugurado em out/18.

• Operação Baixas Temperaturas • Desde 2017, em três 

anos, a atual gestão já realizou mais acolhimentos do que 

as 4 edições realizadas pela gestão anterior.

• Primeiro Conjunto Habitacional para População em 

situação de Rua entregue em fev/19.

• Programa ACESSUAS. Edital previsto para 2020 (em 

substituição ao Programa Trabalho Novo, que ofertou 2,6 

mil vagas). 

• Sistema de agendamento online para cadastro no 

CadÚnico.

• 3.044 atendimentos entre novos cadastros e atualizações 

já foram realizados nos Mutirões do CadÚnico.

• 1ª Reunião com Secretários de Assistência Social da 

Região Metropolitana realizada em fev/19.

• Operação Chuvas de Verão, com atendimento a mais de 4 

mil famílias e entrega de mais de 11 mil insumos.
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Direitos Humanos
• Mais de 134 mil atendimentos nos 30 serviços da rede 

da SMDHC até jul/20.

• Espaço “Aqui tem Ouvidoria” inaugurado em jun/19.

• Núcleos de Direitos Humanos abertos nas 8 unidades 

do Descomplica SP 

• Casa da Mulher Brasileira: em quase nove meses, foram 

6.479 mulheres atendidas.

• Ônibus Lilás lançado em 2017.

• Reabertura de uma Casa de Abrigamento Sigiloso para 

mulheres em ago/19. 

• Reinauguração de 2 Centros de Referência da Igualdade 

Racial.

• Nova sede do CRAI realiza cerca de 900 atendimentos 

por mês (antes da pandemia).

• Lançamento do CRAI móvel em out/19. 

• Acolhimento de mais de 300 venezuelanos em 2018.

• Primeiro Conjunto Habitacional para População de Rua 

entregue em fev/19.

• Circuito Cultural Pop Rua criado em 2018.

• Edições anuais de Casamento Igualitário Coletivo 

realizadas desde 2017.

• Uso do nome social na administração municipal 

regulamentado em mai/18.

• Programa Transcidadania: recorde em encaminhamentos 

em 2019, com 40 pessoas em ações de empregabilidade 

em empresas.

• Selo Intermediário do Idoso concedido em nov/19.

• 1º Edital do Fundo Municipal do Idoso publicado em 2019.
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• SP foi a 1ª cidade do mundo a assinar a Parceria Global 

pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes 

(ONU).

• Mais de 4,7 mil casos solucionados pela Divisão de 

Localização Familiar e Desaparecidos entre nov/17 e 

jul/20.

Cultura
• Novo PROMAC regulamentado em dez/19.

• Programa de Incentivo à filmagem lançado em dez/19, 

regulamentado por decreto em 2020. 

• Criação do “Agendão” em mai/19.

• Festival Funk Da Hora lançado em dez/19.

• Festival Verão Sem Censura lançado em jan/20.

• Carnaval de Rua de 2020: com 575 blocos e 678 desfiles, 

o maior do Brasil.

• Virada Cultural 2019: a maior da história, com público de 

5 milhões.

• 1º Festival Mário de Andrade, realizado em out/19, teve 

participação de 60 mil pessoas.

• Jornada do Patrimônio de 2019 foi a maior edição da 

história, com público de 250 mil.

• Público dos equipamentos: 5,41 milhões em 2019 – 2 

milhões a mais do que em 2016.

• 2 novas Casas de Culturas entregues: Parelheiros 

(mai/19) e Guaianases (mar/17).

• Inauguração do Centro Cultural da Diversidade (nov/19).

• 28 equipamentos reformados desde 2017, sendo 11 Casas 

de Cultura. 



32

Todos por São Paulo: Um resumo da gestão Bruno Covas Medalhas

• Melhorias no Centro Cultural São Paulo, na Escola 

Municipal de Iniciação Artística e na Biblioteca Mario de 

Andrade.

• Crescimento de 98% de inscritos no canal do Youtube 

da Biblioteca Mário de Andrade e mais de 78 mil 

visualizações desde abr/20, com a programação cultural 

online.

• As lives organizadas pela SMC reuniram mais de 1,3 

milhão de espectadores, de abril até o final de julho. O 

canal do YouTube da Secretaria registrou aumento de 

121,74% na audiência. Mais de 2.100 artistas participaram 

de cerca de 530 apresentações transmitidas.

• Dentro do Sorriso da Máscara: 1.768 ações artísticas de 

conscientização sobre a Covid-19 nos meses de junho, 

julho e agosto.

Pessoa com Deficiência
• A fila por órteses, próteses e outros materiais caiu pela 

metade (-54%) entre dez/16 e ju/20.

• Paraoficina Móvel entregue em nov/19.

• Oficina escola de órtese e prótese inaugurada em jan/20.

• Mais de 3 mil downloads do Appda Central de 

Intermediação em Libras – CIL.

• Contrata SP – PCD: 15 mil vagas de trabalho e 28 mil 

encaminhamentos.

• Mais de 600 mil m² de calçadas recuperadas. Destaque 

para a rota acessível dos hospitais na Vila Mariana.

• Ampliação do atendimento da linha de ônibus Metrô Vila 

Mariana – Lar Escola São Francisco.
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• Ampliação do Serviço Atende+: 458 carros em jul/20, 

contra 388 em 2016.

• Robôs ARM1 para CER. Aquisição de 2 Robôs ARM1 para 

os CERs IV • M’Boi Mirim e IV • São Miguel. 

• Início da fiscalização de vagas especiais em 

estabelecimentos privados em set/17.

• Inclusão da PCD na Virada Cultural e 1ª edição do Festival 

Sem Barreiras.

• 61 óculos scanner para pessoas com deficiência visual 

para bibliotecas e CEUs.

• 2 parquinhos inclusivos entregues: Pç. Santos Coimbra e 

Parque Raul Seixas. Mais 3 previstos.

• Todas as 32 sedes das subprefeituras acessíveis, com 

piso tátil.

• Mais de 700 eventos de inclusão.

Habitação
• Maior produção habitacional nos últimos 30 anos: 70 mil 

moradias viabilizadas, das quais 25 mil entregues até o 

final de 2020. Até jul/20, foram entregues 12,2 mil.

• Primeira PPP de Habitação da cidade: 22.430 unidades 

habitacionais viabilizadas até o momento.

• Novo Programa Pode Entrar viabiliza R$ 1 bilhão para 

novas moradias.

• R$ 60 milhões do Programa Pode Entrar para o Programa 

de Locação Social para População em Situação de Rua. 



34

Todos por São Paulo: Um resumo da gestão Bruno Covas Medalhas

• Assinatura do contrato de doação do imóvel do antigo 

Edifício Wilton Paes da União para a Prefeitura de São 

Paulo. 

• Aumento no subsídio habitacional de R$ 20 mil para R$ 

120 mil.

• Entregue em fev/19 o primeiro conjunto habitacional para 

população de rua. 

• Mais de 110,1 mil famílias beneficiadas com ações de 

regularização fundiária.

• Mais de 13 mil famílias beneficiadas com urbanização de 

assentamentos precários.

• Mais de 20,3 mil termos de quitação entregues e 6,4 mil 

contratos renegociados desde 2017. 

• Atualização cadastral do Auxílio Aluguel.

• Pré-conferências de Habitação realizadas em todas as 

regiões da cidade.
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Trabalho
• 104 mil empregos gerados com as ações para o 

cumprimento do PdMetas.

• 4,9 milhões de atendimentos nos CATes, sendo 3,7 

milhões atendimentos de intermediação de mão de 

obra.

• 26,3 mil pessoas foram inseridas no mercado de 

trabalho, através da intermediação realizada pelo CATe.

• Contrata SP: 23 edições desde 2017. Mais de 60 mil 

pessoas com deficiência encaminhada. Ao menos, 

quase 900 PCD foram admitidas.

• Mais de 182 mil atendimentos em ações de qualificação 

profissional e oficinas.

• 126 mil MEIs atendidos, de 2017 a mai/20, nos CATEs da 

cidade. 22,6 mil MEIs formalizados desde 2017.

• Programa Operação Trabalho (POT): 2.194 vagas 

disponíveis atualmente, segundo PdeMetas. Segundo 

SMDET são quase 1,5 mil beneficiados atualmente. 

• Criação do Programa Tem Saída para intermediação 

de mão de obra entre empresas e mulheres vítimas de 

violência. 1,3 mil mulheres atendidas.

• Central ADESAMPA: 60,7 mil atendimentos a 

empreendedores durante a pandemia.

• Criação do Projeto Elabora, cuja meta é capacitar 40 

mil pessoas em oficinas preparatórias para o mundo do 

trabalho. Até jul/20 4,8 mil pessoas participaram das 

atividades. 
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• Inauguração de 6 TEIAs (coworking públicos). Mais 9 

unidades previstas.

• Programa VAI TEC: 3 edições nesta gestão; 122 

empreendimentos acelerados.

• Criação do Observatório da Gastronomia e dos 

Programas Sampa Criativa, Sampa Fashion e Cozinha 

Escola, entre outros.

• Programa de Combate ao Desperdício de Alimentos: 

397,3 ton. de alimentos arrecadados e homenagens 

internacionais.

• Banco de Alimentos: 2,38 mil toneladas de alimentos 

doadas desde 2017.

• Selo de Reconhecimento – Prefeito Empreendedor 

pelos Programas Fábrica de Negócios e Empreenda 

Fácil.

Esportes
• Concessão do Complexo Pacaembu: ganho de R$ 

656milhões.

• Programa Rua da Gente, lançado em set/19, já realizou 

190 edições.

• Virada Esportiva 2019: mais de 2 mil atrações em 1 mil 

pontos da cidade.

• Complexo #9, no baixo do viaduto do Café, inaugurado 

em set/19.

• Implantação de 7 Polos de Incentivo ao Basquete 3X3.

• Reformas em 64 Clubes da Comunidade – CDCs+ 31 

Centros Esportivos – CEs.

• Revitalização da Arena Bela Vista entregue em dez/18.
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SMDU
• 4 operações urbanas em andamento, com total de R$ 6 

bilhões investidos.

• Operação Urbana Centro: Entrega da 2ª fase da Praça 

das Artes.

• Operação Urbana Faria Lima: Leilão de CEPAC’s OUCFL 

com arrecadação de R$ 1,6 bilhão.

• Operação Urbana Água Espraiada: Entrega do Parque 

Chuvisco e do Viaduto Dr. Lino de Moraes Leme.

• Ações de requalificação do Centro: revitalização do 

Vale do Anhangabaú, requalificação do Largo do Arouche 

(mar/20), reabertura do Mirante do Martinelli (abr/19).

• Obras do Parque Augusta iniciadas em out/19. Demanda 

de décadas.

• Plano Emergencial de Calçadas prevê recuperação de 1,6 

milhão de m². 

• SP é a 1ª cidade da América Sul a disponibilizar imagens 

feitas a laser de seu território. A tecnologia vai ajudar nas 

ações de prevenção de enchentes, por exemplo.

• Plataforma Participe, criada em 2018, reúne todas as 

consultas públicas online.
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Obras
• Atualmente, as obras da PMSP geram 2.545 empregos 

para São Paulo. 

• Total de 177 obras entregues por SIURB desde 2017.

• Revitalização do Vale do Anhangabaú prevista para 

set/20.

• 9 novos reservatórios entregues e mais 5 previstos para 

2020. 

• 21 obras emergenciais de drenagem concluídas e 

entregues.

• 13 obras concluídas pelo Programa de Redução de 

Alagamentos.

• 4 obras concluídas em Bacias e Córregos: Canalizações 

dos Córregos Ponte Baixa, dos Alcatrazes (Bacia do 

Córrego do Cordeiro), Mirassol, e Paciência.

• Mais 3 obras de drenagem em andamento.

• 21 obras em pontes e viadutos concluídas. 

Concluídas as intervenções nas Pontes do Limão, Dutra, 

Freguesia do Ó, Casa Verde, Jânio Quadros, Jaguaré (2) 

e Cidade Jardim (2), nos Viadutos Marginal Pinheiros, 

Mofarrej (2) e Alcântara Machado (3), na Passagem sob 

a Praça Roosevelt, nas Passarelas do Viaduto Pacaembu, 

Av. Washington Luiz e José Granadeiro e nos Pontilhões 

Itaim e Córrego Três Pontes.

• Até jul/20, foram realizadas inspeções visuais em 226 

unidades estruturais (130 endereços) e inspeções 

especiais em 43 unidades estruturais (21 pontes e 

viadutos).

• Viabilização do Complexo Pirituba-Lapa.

• Revitalização do Largo do Arouche, concluída em mar/20, 

sem custos para a Prefeitura.
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Segurança
• City Câmeras. 3.204 câmeras integradas em jul/20. 

Quando a atual gestão assumiu, eram apenas 75.

• Dronepol. Referência em todo o país, já realizou mais de 

3 mil operações.

• App SP + Segura. Lançado em nov/17, tem 81,1 mil 

usuários cadastrados.

• Criado em jan/19, o Compstat Paulistano visa inibir 

crimes de oportunidade por meio de comparações 

estatísticas.

• Criação da Inspetoria de Defesa da Mulher, ampliando o 

Programa Guardiã Maria da Penha – em 2019, cerca de 

805 mulheres com medidas protetivas foram atendidas 

pela GCM.

• App Socorro Imediato, com botão de pânico para 

mulheres em medida protetiva, conta com 534 usuárias, 

das quais já realizaram 224 chamadas.

• Reorganização e integração da GCM com as forças da 

polícia do Estado de São Paulo.

• Mais 230 homens no efetivo da GCM.

• Aumento de 32% do piso salarial da GCM: de R$ 1.656,00 

para R$ 2.180,00 para agentes da 2ª e 3ª Classe.

• Investimento em equipamentos para GCM. 171 novas 

viaturas, 600 pistolas Glock e 4,4 mil coletes a prova de 

balas, além de algemas, capacetes e uniformes.
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Subprefeituras
• Zeladoria Inteligente: SP foi a 1ª cidade a implantar o 

Smart City. 

• O investimento em zeladoria mais que duplicou em 

2019, em relação a 2016. Foram R$ 871,8 milhões 

liquidados no ano passado, contra R$ 408,5 milhões em 

2016.

• Redução de 96% no estoque de zeladoria e de 72% no 

estoque total de solicitações (zeladoria + fiscalização).

• Equipes de zeladoria: 765 em jul/20, contra 397 em 

2016 (alta de 93%).

• Mutirão tapa-buraco (1º sem/19): Em 40 dias, 28 mil 

buracos foram tapados.

• Estoque de Tapa buraco: 2,2 mil solicitações em jul/20, 

contra 46,5 mil em jan/17. Idade média do estoque passou 

de 140 dias em jan/17 para 46 dias em jul/20.

• Nova legislação para poda de árvore.

• Estoque de Serviços em árvores públicas: 5,4 mil 

solicitações em jul/20, contra 73 mil em jan/17. Idade 

média do estoque passou de 492 dias em jan/17 para 57 

em jul/20.

• Mutirão nos Bairros: 37 edições em todas as Subs. Mais 

de 159 mil atendimentos.

• Mutirão Grandes Corredores: Finalizado em dez/19, 

requalificou mais de 2 mil km de vias importantes da 

cidade. 
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• Adote uma Praça: 1,2 mil praças adotadas.

• Programa Asfalto Novo: 348 vias recapeadas (567,2 km) 

+ 7,8 milhões de m² de área renovada. 

• Mais de 1 milhão de m² de calçadas readequados entre 

jan/17 e jul/20. Desse total, 189,6 mil foram recapeados 

pelo PEC.

• Maior PPP da Iluminação do país: 6,9 mil novos pontos e 

68 mil remodelados.

• R$ 684 milhões de economia em 3 anos com novos 

contratos de varrição e limpeza.

• “Tô Legal” já regularizou mais de 13,7 mil. 

Transportes
• Plano Cicloviário: Até jul/20, 138,66 km já foram 

requalificados e 16,87 km de novas ciclovias já foram 

implantados.

• Retomada das Ciclofaixas de Lazer em 19/7.

• Regulamentação do Estatuto do Pedestre em 8/8.

• Início das obras de duplicação da Estrada de M’Boi Mirim 

previsto para 2020.

• Viabilização da licitação dos ônibus, permitindo a 

modernização do serviço.

• 5,7 mil novos ônibus entregues.  Renovação de 40% da 

frota da cidade.

• Meta de requalificação de corredores já superada: 53 km 

de requalificações concluídos até jul/20.

• Frota + Verde: 17 ônibus elétricos.

• 87,74 km de faixas e corredores de ônibus recapeados 

até jul/20.
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• Expansão da frota e ampliação do Serviço Atende +.

• Novo Bilhete Único e projeto-piloto de pagamento 

eletrônico da tarifa.

• Extensão do Corredor Berrini e revitalização da Parada 

JK.

• Novo Terminal da Vila Prudente beneficia 60 mil pessoas 

por dia. 

• Revitalização do Terminal de Parelheiros e Parada Vargem 

Grande.

• Revitalização do Terminal Norte do Metrô Belém.

• Ampliação do atendimento da linha Metrô Vila Mariana – 

Lar Escola São Francisco de 60 para 560 atendimentos 

por dia.

• Lançamento do Movimento Pela Vida Segura no Trânsito 

lançado em nov/19.

• Início da fiscalização de vagas especiais em 

estabelecimentos privados em set/17.
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Meio Ambiente
• Novo Pq. Nair Belo – Itaquera (jul/20).

• Novo Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia (fev/20) – o 1º 

parque urbano de Parelheiros.

• Entrega do Parque do Chuvisco (2017). Em 2019, foi 

entregue a 1ª pista de skate pública de SP a adotar o 

padrão olímpico.

• Demanda de décadas, o Parque Augusta deve ser 

entregue em dez/20.

• Mais 8 parques previstos para 2020.

• 18 Parques revitalizados até jul/20, com investimento 

de R$ 13,8 milhões.

• Desde 2017, foram mais de R$ 65 milhões investidos 

nos parques (incluindo os 3 novos parques e as 

parcerias privadas). 

• Concessão do Ibirapuera. Total de R$ 1,6 bilhão em 

benefícios.

• Criação do Refúgio de Vida Silvestre Anhanguera, em 

jun/20.

• Lançamento da WEB PARQUES em jul/20: guia eletrônico 

com infos sobre os parques.

• 9 novos Ecopontos + 4 novos pátios de compostagem. 

• Mudanças climáticas: Assinatura do Acordo de Paris e do 

Compromisso Global da Nova Economia de Plástico.

• Frota + Verde: 17 ônibus elétricos. 

• Legislação + Verde: Proibição no fornecimento de 

canudos e produtos descartáveis de plástico e proibição 

de consumo de cigarros nos parques.

• Licenciamento ambiental eletrônico e unificado.
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Casa Civil
• Programa Mais Creche e Bolsa Primeira Infância enviados 

à Câmara em nov/19 e sancionados em 05/12/19.  

• Nova Política sobre Álcool e Outras Drogas proposta pelo 

Executivo em jun/18 e sancionada em mai/19.

• Em jan/20, SP tornou-se a 3ª capital brasileira a ter uma 

lei específica de combate à homofobia.

• Reforma da Previdência Municipal sancionada em dez/18. 

Economia de R$ 8,3 bilhões nos próximos 10 anos.

• Restruturação da administração indireta economia anual 

potencial é de R$ 125 milhões. 

• Plano de Desestatização criado em 2017. Mais R$ 11,4 

bilhões em benefícios econômicos.

• Criação do Triângulo SP. Legislação sancionada em 

mar/20.

• Nova Lei de Regularização beneficiará até 750 mil 

imóveis.

• Legislação Mais Verde: sanção das leis de proibição de 

canudos e produtos descartáveis de plástico e proibição 

de consumo de cigarros nos parques.
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Fazenda
• Reforma da Previdência Municipal. Economia de R$ 8,3 bi 

nos próximos 10 anos.

• Plano de Desestatização: 18 editais em andamento. 

Benefícios de R$ 13,4 bilhões.

• Aumento na arrecadação com ações de inteligência e 

inovação, sem ônus para o contribuinte.

• Graças à boa gestão fiscal, em 2019 o nível de 

endividamento da cidade está no índice mais baixo dos 

últimos 20 anos.

• 1ª edição do Orçamento Cidadão.

• Total de R$ 500 milhões financiados para recapeamento 

pelo Banco Itaú em nov/19.

• Empréstimo do BID de US$ 100 milhões para 150 

unidades de saúde.

• R$ 200 milhões financiados pelo Banco Santander para 

Habitação.

• Outros R$ 200 milhões financiados pela CEF para 

intervenções em drenagem.

• SP Negócios: Geração de R$ 12,7 milhões e US$ 7,74 em 

duas rodadas de negócios.
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Gestão
• Bonificação para servidores antecipada para mai/20 para 

33.526 profissionais que trabalham na linha de frente das 

ações de combate à Covid-19. 

• Criação do Cartão do Servidor, com descontos em mais 

de 5 mil estabelecimentos.

• Mais de 47 mil capacitações de servidores realizadas 

desde o início da gestão.

• Ampliação da licença-paternidade dos servidores 

públicos de 6 para 20 dias.

• Reforma da Previdência Municipal sancionada em dez/18. 

Economia de R$ 8,3 bilhões nos próximos 10 anos.

• Corte nos gastos: economia total acumulada de mais de 

R$ 580 milhões com melhoria na eficiência nos gastos.

• Economia de mais de R$ 247 milhões desde 2018 na 

venda de carros e uso de aplicativo de transportes.

• Lei da restruturação da Adm. Indireta sancionada  em 

jul/20.. 

• 1º ente público do país a se tornar autoridade de registro, 

podendo assinar documentos de forma eletrônica. 

• 99% dos novos processos gerados em meio eletrônico.
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Governo
• Plano de Desestatização: 18 editais em andamento. 

Benefícios de R$ 13,4 bilhões.

• Concessão do Complexo do Pacaembu. R$ 656,7 milhões 

em benefícios. 

• Concessão do Mercado Municipal Santo Amaro. R$ 62,6 

milhões em benefícios. 

• Concessão do Pq Ibirapuera + 5 Parques. Total de R$ 1,6 

bilhão em benefícios.

• Concessão da Zona Azul: R$ 2 bi em benefícios e a 

cidade deve chegar a 60 mil vagas.

• Alienação do Bergamais (lavratura da escritura). R$ 44,9 

milhões em benefícios.

• Alienação de áreas na Vila Mariana. Total de R$ 26,5 

milhões.

• Permissão de Uso do baixo Viaduto Antártica. R$ 29 mil/

ano de benefícios + ativação do espaço público.

• Viabilização das PPPs da Habitação e da Iluminação.

• Lei da Reestruturação Indireta  sancionada em 29/07.

• Programa Redenção II: Mais de 2,9 milhões de 

atendimentos realizados. 

• R$ 1 bilhão de investimento na Primeira Infância.

• 2º Plano de Ação em Governo Aberto publicado em 

ago/19.

• 5ª edição do Programa Agentes de Governo Aberto. Em 

fase de seleção dos projetos.

• 3ª Semana da Primeira Infância.
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SMIT
• 8 unidades do Descomplica SP entregues. 1,3 milhão de 

atendimentos e + 99,5% de satisfação. 

• SP156: 178 serviços digitalizados no portal; economia de 

R$ 14,3 milhões para a sociedade e R$ 2,1 milhões para 

a PMSP. 11 centrais telefônicas incorporadas à Central 

SP156; 9 serviços disponíveis no app.

• Expansão do WiFi Livre SP. Até 10/08, são 180 novos 

pontos. 

• Prefeitura Digital. Internet mais rápida em 46 CEUs e 

32 subprefeituras. + 60% dos equipamentos obsoletos 

renovados de 2017 a 2019.

• Mais de 99% dos novos processos gerados em meio 

eletrônico. Até 90% de redução no tempo médio de 

tramitação. + R$ 30 milhões economizados desde 2015.

• 1º ente público do país com assinatura eletrônica. 

Economia de R$ 400 mil/ano. 

• Política Municipal de Linguagem Simples. Aproximar o 

governo das pessoas e incentivar a transparência e a 

participação social.

• (011).lab é a 1ª instituição brasileira a integrar a rede 

internacional de inovação pública States of Change.

• Empreenda Fácil: reduziu o tempo de abertura de 

empresas de 126 para até 2,5 dias. Mais de 225 mil 

empresas abertas.
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Justiça
• Programa de Integridade e Boas Práticas: compliance da 

maior cidade do Brasil lançado em ago/17.

• Combate à corrupção e melhoria da eficiência do gasto 

público: 423 auditorias com economia de R$ 129,4 

milhões.

• Novo Portal da Transparência já registrou mais de meio 

milhão de visitantes.

• Novo Cartão de Pagamento de Despesas torna mais 

transparente a prestação de contas sobre os gastos de 

servidores.

• Mais de R$ 6,7 bilhões pagos em precatórios desde 

jan/17, beneficiando mais de 43 mil credores.

• R$ 450,3 milhões economizados com acordos em 

precatórios somente em 2019.

• Hoje, todas as pessoas acima de 60 anos com deficiência 

ou doenças graves que são credores do município já 

receberam integralmente ou parcialmente. 

• Mutirão de conciliação da COHAB em Cidade Tiradentes 

teve mais de R$ 7 milhões em dívidas renegociadas. Em 

Itaquera, mais de 800 famílias foram atendidas. 

• Acordo do Parque Augusta colocou fim a uma disputa 

judicial da década de 1970.

• Levantamento de aproximadamente R$ 224.1 milhões em 

ações judicias. 
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Licenciamento
• Nova Lei de Regularização beneficiará até 750 mil 

Imóveis. Até jul/20, foram 200 mil imóveis regularizados. 

A arrecadação proveniente dos processos da Lei 

ultrapassa R$ 25 milhões.

• Novo Portal de Licenciamento em funcionamento desde 

1º de janeiro de 2020. 

• Após dois anos do lançamento do Aprova Rápido, a 

mediana do tempo de aprovação de processos está em 

76 dias 

• Em apenas 3 anos, a mediana de tempo aprovação e 

emissão de alvarás caiu de 532 para 330 dias em jul/20.

• 6 milhões de m² de construções aprovadas em 12 meses 

(fev/19-jan/20) – o equivalente a 832 campos de futebol.

• Mais de 182 mil unidades de habitação popular 

licenciadas.

• Concessão de 3 áreas para novas unidades do SESC.

• Realização, em fev/19, de força-tarefa de fiscalização em 

Centros de Treinamento e Clubes Esportivos. 

• Novo Código de Obras e Edificações, sancionado em 

2017.
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Turismo
• Lançamento do Plano Municipal de Turismo 2019|2021 – 

Perspectivas 2030, em jul/20.

• Vidas no Centro: 7 polos de banho e higienização e 5 

lavanderias, no Centro Novo e Triângulo SP. + 498 mil 

atendimentos até o fim de julho.

• Projeto Triângulo SP iniciado em 2018. Mais de 33 mil 

pessoas nas ações contínuas e investimento de R$ 1 

milhão. 

• Reabertura do Mirante do Martinelli em mai/19. Já 

recebeu cerca de 25 mil visitantes.

• App Acontece em São Paulo lançado em fev/20 com 

roteiros do Triângulo SP e informações sobre + de 50 

pontos turísticos.

• Criação do “Agendão”, calendário que integra e mapeia 

todos os eventos culturais da cidade. 

• Com mais de 500 blocos e 15 milhões de pessoas, o 

Carnaval de Rua de 2020 se consolidou como um dos 

maiores do Brasil.

• Virada Cultural 2019: a maior da história do evento, com 

público de 5 milhões de pessoas. 

• 1ª Oktoberfest de SP realizada em 2017. 

• Projeto-piloto de pagamento de tarifa dos ônibus com 

cartão de crédito iniciado em set/19. 

• Remodelagem da linha Aeroporto – Metrô São Judas: 

mais viagens, menor intervalo entre as partidas e espaço 

interno para bagagens.

• Criação da SMTUR, em ago/18.
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Programa Cidade Solidária 
• Programa Cidade Solidária, que desde o início da 

pandemia já investiu mais de R$ 420 milhões em ajuda 

para quem mais precisa.

• Até hoje, distribuímos 1,8 milhão de cestas básicas; 

mais de um milhão de marmitas; 1,9 mil toneladas de 

alimentos; 949 mil kits de higiene e limpeza; e 2,3 milhões 

máscaras. 

• Além disso, 770 mil alunos – ou 72% dos estudantes 

da rede municipal – foram beneficiados com o Cartão 

Merenda, que foi universalizado. 
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Emprego 
• Manutenção de 108 mil empregos de terceirizadas.

• 3,5 mil famílias de catadores beneficiadas com auxílios 

de R$ 1,2 mil e R$ 600.

• 33 mil comerciantes beneficiados com a prorrogação do 

pagamento de TPU até o final do ano.

• Programas Costurando e Cozinhando pela Vida: 600 

costureiras + 117 cozinheiras beneficiadas.

• Auxílio emergencial: 8,5 mil atendimentos realizados nos 

CATEs. 

Pop rua
• Vidas no Centro. 7 polos de higienização e banho 

prestaram mais de 706 mil atendimentos. 

• Auxílio hospedagem de R$ 400 para mulheres vítimas de 

violência. Expectativa de 2.100 atendidas.

• 250 vagas em hotéis para idosos em situação de rua.

• 13 serviços e 7.634 vagas a mais para pop rua. Entre 

eles, 8 novos Centros de Acolhida emergenciais, 4 CEUs 

emergenciais para Operação Baixas Temperaturas e 1 

Núcleo de Convivência. 
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Comunidades
• 140 pias instaladas em 91 favelas e ocupações 

vulneráveis. 11 pias na região central.

• 38 mil famílias beneficiadas com a suspensão dos 

pagamentos de TPUs e Locação Social. 

• 9.451 famílias de Conjuntos Habitacionais da Cohab 

beneficiadas com a prorrogação de pagamentos.
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