
Data:  07/11/2006 LOCAL:   Programa Einstein na Comunidade 
Horário: 17:30 h 
Autor:  Maria Regina 
 

PARTICIPANTES: Lista de presença em anexo 

Página:  1/ 3 

CONSELHO GESTOR 
  PARAISÓPOLIS 

 
Registro de Reunião 

COORDENAÇÃO:  Carlos Alberto Pellarim 
 

PAUTA:  1) Leitura  da ata da reunião anterior 
                2) Estágio atual : 
                       *  Obras realizadas 
                       *  Riscos ocorridos no mês de outubro 
                3) Informes: 
                       *  Conselho Gestor 
                       *  Reunião com Secretário de Habitação 

 
DESCRIÇÃO REFERÊNCIA AUTOR 
1.Carlos Alberto Pellarim,Coordenador do CG e 
Diretor de HABI-SUL, abriu a reunião solicitando ao 
Jonas, morador local que procedesse  à leitura da ata 
da reunião anterior, que foi lida até o item 07; 
Ivanilde, conselheira, assumiu a leitura da ata, até o 
item  14, sendo que a finalização da leitura  foi feita 
pelo Sr Douglas Cardoso, a qual foi aprovada com as 
seguintes observações: do Sr.  Gilson, que a carta 
não foi respondido a contento, porque na mesma tem 
sugestões que não foram acatadas, volta portanto a 
ser pauta para reunião; Sra. Felicia, conselheira diz 
ser moradora desde 1986 ( 23 anos), e não 61 como 
está mencionada na ata; referente ao item 11, as1500 
assinaturas são para beneficiar os moradores. Carlos 
procede a leitura da pauta e solicita à Valeria, 
engenheira de Habi-3 que  discorra sobre sobre a 
obra. 
 
2.Valéria, engenheira de Habi-3 relata sobre a 
situação das obras: 
 Inicia a apresentação  mencionando o trecho da Rua  
Viriato Correia até a Rua Rudolf Lutz, e observa que 
falta ainda a parte da SABESP; o segundo trecho até 
a  Rua Herbert Spencer deverá ser iniciada em breve; 
outra obra que já teve início foi a do Campo do 
Palmeirinha, em seguida será construída a 
arquibancada, nas escadarias do Colombo e Antonico 
será colocado corrimão e instalação do 
paisagismo,que encontra-se em estudo; as remoções 
de risco no Grotinho estão em andamento. 
3.  A Sra. Nelsa, conselheira questiona qual a obra 
que está sendo realizada na Rua Laerte Setúbal com 
a Rua Jangada. 
  Paulo Uehara, conselheiro, diz que está sendo feito 
em comodato com uma empresa, a sede da ONG 
Viver com arte, na qual ele é presidente.  
 
4.Valéria retoma a questão do risco do Grotinho e 
explica a vistoria com geotécnicos na área.                    
 
5.O Sr. Joilson, morador, questiona  a necessidade 
de retirada da sua casa. Marcondes, morador, 
interrompe e fala do desencontro das informações 
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sobre o risco, defendendo comentário feito por 
Joilson, que menciona o estudo desse risco data de 
2003, e de não terem sido construído as unidades 
habitacionais anteriormente, para remoção das 
famílias. 
 
 
6.Sr. José Rolim, questiona , que se é área de risco, 
porque os moradores não tem auto de interdição ? 
Paulo Uehara menciona que os moradores dessa 
área receberão auto de interdição, e os moradores 
que se recusaram a receber, o auto está na Sub-
prefeitura, como é o caso específico do Sr. Joilson. 
 
7.Sra. Beatriz relata que novas construções estão 
acontecendo, em áreas de risco, sugerindo que 
devem ser colocadas placas de aviso no local. 
  
8.Sr. Marcondes coloca que é representante dos 
moradores, e que não tem entendimento da situação, 
solicita, portanto assembléia geral para que o povo 
seja esclarecido, e menciona sobre a qualidade do 
material que está sendo utilizada na instalação da 
caixa de luz, que futuramente vai apresentar 
problemas, pois as caixas estão sendo colocadas 
muito baixas e mal parafusadas. 
9. Luiz Cláudio e Cristiane, representantes da 
Eletropaulo explicam sobre a colocação das caixas, e 
que as mesmas podem ser chumbadas, quanto ao 
material, garantem ser de boa qualidade, pois o 
material foi testado no Nordeste e utilizado no 
Heliópolis, foi ainda testado e validado pelo Inmetro.A 
Eletropaulo pretende fazer 22.000 mil ligações e não 
tem interesse de troca-lo. 
10.A Sra. Nelsa, conselheira, sugere que a 
Eletropaulo, desenvolva um trabalho educativo. 
Cristiane verbaliza que os “amarelinhos” já estão nas 
áreas entregando um “gibi” informativo, menciona 
ainda que a Eletropaulo não cobrará o material 
utilizado, e que os moradores e os pequenos 
comércios, serão cadastrados  como “baixa renda” . 
11.A Sra. Socorro, moradora  menciona que não vai 
sair da sua casa, pois levou anos para construir, e 
protesta ainda sobre os alojamentos que estão  sendo 
construídos, sendo aplaudida por demais moradores 
presente. 
12.José Maria protesta, dizendo que nas áreas vazias 
deveria ser construída moradia para as famílias que 
estão em risco. 
13. Liralson, menciona que mora na área há 18 anos 
e quer protestar sobre a omissão do poder público, 
pois depois de tantos anos, quer remover as famílias 
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da área. 
14.Joilson, morador, verbaliza que esteve com a 
Sra.Elizabete França, que falou para eles, que se os 
moradores não quiserem o projeto, não teria obra, se 
continuar assim, vamos pedir que pare a obra, 
desabafa ainda que ele próprio ligou na Defesa Civil, 
e foi informado que em área particular, a prefeitura 
não pode interditar.  
Paulo Uehara pede para constar essa informação em 
ata e se compromete de verificar tal informação. 
15.Marcondes, morador, pede reunião com os 
conselheiros e geotécnicos, para esclarecimentos. Tal 
reunião ficou agendada para o dia 21/11 às 17:00 h, 
no Programa Einstein à Comunidade.  
16.A sra. Maria Isabel , fala que os técnicos da 
prefeitura não são mágicos, e critica a política do 
governo federal, pela migração, sua fala foi 
hostilizada pelos moradores presente. 
17.Jonas, morador, menciona que a reunião prevê o 
bem de todos, e que a reunião é um espaço 
democrático.  
18. MariaNilde, conselheira, questiona um item da 
pauta da reunião anterior sobre avaliação das casas 
entre R$5.000,00 e R$ 25.000,00. 
19.Carlos Pellarim, coordenador do CG, menciona 
que esse assunto é pauta para a reunião do dia 
22/11, com o Secretário de Habitação  e 
Superintendente. 
20.José Maria, conselheiro, questiona quando será a 
eleição  do C.G. 
Carlos Pellarim, coordenador do CG, explica o papel 
do Conselho, e diz que cabe a nós desencadear o 
processo de escolha do novo conselho. 
 
21.Eliana e Mônica, conselheiras resgatam a 
composição do CG. 
 
 
22.Carlos A. Pellarim encerrou a reunião às 19:50 h. 
agradeceu a presença de todos e em especial ao 
Programa Einstein na Comunidade pela cessão do 
espaço. 
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