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PAUTA: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior
2) Apresentação do Projeto Global de Urbanização
3) Apresentação da SABESP
Informes: - Decretos sob re doação de imóveis
- Processo licitatório
- Plantão social
DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

1. Carlos Alberto Pellarim, diretor de Habi-sul e coordenador Abertura da
reunião,
do C.G, deu início à reunião, solicitando ao Paulo
Uehara, conselheiro, que procedesse à leitura da ata da Leitura e
aprovação da
reunião anterior, a qual foi aprovada, com as seguintes
ata da reunião
ressalvas:
anterior

AUTOR
Carlos Alberto
Pellarim, coordenador
do CG
Paulo Uehara,
conselheiro;

Paulo Uehara, retificou o nome da Rua, que não é Laerte
Cortes, mas sim Laerte Setúbal.
Gilson, conselheiro, solicita esclarecimento sobre o item 4,

Gilson
Conselheiro

se o aluguel pode ser renovado? Carlos informa que se a
moradia definitiva sofrer atraso, o aluguel poderá ser

Solicitação de
esclarecimentos

renovado.
Beatriz,
Conselheira

Sra. Beatriz, conselheira, solicita esclarecimentos sobre a
questão das peruas, e o estacionamento na Rua Laerte
Setúbal.
Maria Teresa, conselheira, informa que é só uma
sugestão, pois

a CET vem fazendo estudos sobre a

Esclarecimentos Maria Teresa
Conselheira

implantação do sistema viário no Paraisópolis, e sobre o
item 13 da ata, que ao invés de ....o comércio representa
20%, a palavra correta é emprega... em seguida a ata
fora aprovada pelos presentes.
2. Dando continuidade à reunião, Maria Teresa,conselheira,
informa que os Decretos sobre doação de imóveis, foram

Informes

Maria Teresa
Conselheira

encaminhados para a Secretaria de Governo, e devem ser
publicados ainda nesse mês; quanto a licitação, informa
que a mesma encontra-se em fase de análise.
3. Paulo Uehara, conselheiro, informa que após a SABESP
terminar as ligações de água, a Subprefeitura iniciará o
asfalto ; Maria Teresa menciona que atualmente as obras

Informes
Paulo Uehara
Conselheiro

estão sendo realizadas
Pela

Subprefeitura, a SEHAB ainda não iniciou obra

alguma, devido a licitação pendente.
4. Neusa Felicia e Ivanilda, conselheiras, questionam se a

Solicitação de
falta d’água no Posto de Saúde e na Escola do Setor esclarecimentos Neusa, Felícia e
Ivanilda,
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Centro/Brejo,

está sendo ocasionada pelo serviço

Conselheiras

executado pela SABESP ?
Valdir, engenheiro , informa

que havia um sistema

alternativo para abastecimento do Paraisópolis mas o

Esclarecimentos
Valdir,
Engenheiro da
SABESP

sistema é provisório e não atende toda a demanda do
Paraisópolis, menciona que subprefeitura está asfaltando
a Rua Itajubaquara, e a SABESP, está finalizando as
ligações de água, e que a falta de água , não está
relacionado às obras atuais da SABESP, mas verificará o
que está acontecendo para responder à população.
5. A Sra. Beatriz, conselheira, questiona se ainda existe
Projeto

a

ser

entregue

pelo

Consórcio

Projeto
SABESP

Hagasplan/Sondotécnica , pois a SABESP quando
questionada,

menciona

que

falta

projeto.

Beatriz
Conselheira

Carlos,

Coordenador do CG, esclarece que todo o projeto foi
entregue em dezembro último, e Valéria informa que

Esclarecimento
Carlos e Valéria
Conselheiros

ainda existem algumas alterações encomendadas pela
SABESP que estão sendo analisadas.
6. Procede à apresentação da SABESP e Maria Teresa
informa que os valores da 3ª e 4ª
desatualizados,
do

etapa estão

Informe
Maria Teresa
Conselheira

informa ainda que a divisão dos setores

Paraisópolis(Grotão,

Grotinho,

Centro/Brejo

e

Antônico) foram realizadas por “bacias”, para possibilitar
as obras da SABESP , e as diretrizes utilizadas para
elaboração do projeto, são mundiais, da ONU,
Em

seguida inicia-se a apresentação de Habi-Sul, e os

participantes
forma

de

Coordenador
cópias

BID etc.

solicitam
repasse

Solicitação de
do projeto e discutem Cópia de
Projeto
os moradores. Carlos,

cópia

para

do CG menciona que

a serem

entregues

Conselheiros
Presentes

providenciará

para os conselheiros

na

próxima reunião, e informa que esta apresentação é para
que os mesmos tomem conhecimento do projeto global e

Cópia do
Projeto

Carlos
Coordenador do CG

pensarem em como nós vamos trabalhar com a
população, se for apresentado um resumo geral do
projeto para os moradores,poderá causar polêmica, é
viável apresentar por etapas. Valéria explica como estão
se desenvolvendo os estudos para a divisão de projeto
para as obras de licitação. Carlos menciona que essa
apresentação foi um trabalho realizado pela equipe, que Esclarecimento

Valéria
Conselheira
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coletar todos os dados e dar uma idéia

geral de como vai se desenvolver o Projeto. Esses dados
são importantes para o Conselho se apropriar e ajudar a
pressionar as autoridades para conseguir dinheiro para a
execução da Obra.
7. Carlos

informa

que

a

CDHU

iniciou

a

obra

do

Informe

Carlos
Coordenador do CG

Encerramento
da Reunião

Carlos
Coordenador do CG

empreendimento da CDHU, os membros do Conselho
devem ir ao local para conhecer. Informa ainda que na
próxima reunião do Conselho deverá se discutido setor
por setor , esses dados precisam ser do conhecimento da
população.
8. Carlos, Coordenador do CG, informa que a próxima
reunião será na primeira terça feira de abril (03/04) às
17:00 h , nesse mesmo local, e é imprescindível que se
cumpra o horário, pois o espaço precisa ser entregue às
20:00 h, e encerra a reunião às 20:30 h.

