Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: Academia do Diniz (Antonico)
Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades

Data: 28/03/2013, 9:30
Por: Débora Ungaretti
(Núcleo de Direito à Cidade
- USP)
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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AÇÃO

PRAZO

Monica

5/4/13

DESCRIÇÃO
1.Leitura da ata da reunião de 28/2/13: feita por Juliana (Escola Antonietta Leon
Feffer)
As correções aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site .
2. Pauta : Urbanização e Moradia em Paraisópolis
2.1 Histórico da urbanização em Paraisópolis e perspectivas futuras
2.1.1 Secretaria Municipal de Habitação
Ronaldo (engenheiro representante da Secretaria de Habitação) fez apresentação
em ppt sobre histórico das obras de urbanização feitas em Paraisópolis e obras em
andamento (vide ppt anexo 1). O mesmo ppt (mais completo) foi apresentado à
Marco Antonio Biasi, atual Secretário Adjunto e Superintendente de Habitação
Popular da Secretaria Municipal de Habitação, que substituiu Elizabeth França.
Relatou que está em andamento o aditamento dos contratos de Carioca e Delta em
Paraisopolis por mais um ano.
2.1.2 Núcleo de Direito à Cidade – USP
Débora (estudante de Direito e membro do Núcleo de Direito À Cidade – USP) fez
apresentação da Pré Jornada da Moradia Digna de Paraisópolis, realizada em
parceria das entidades e movimentos da Jornada da Moradia Digna (Defensoria
Pública do Estado, Núcleo de Direito à Cidade, Associação dos Movimentos de
Moradia, Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, Instituto Polis, dentre outras)
com a Associação em Defesa da Moradia, formada por moradores e lideranças de
Paraisópolis (vide ppt anexo 2). Durante a Pré Jornada da Moradia Digna de
Paraisópolis foram apontados diversos problemas relacionados com habitação, os
quais vem sendo denunciados pela Associação em Defesa da Moradia.
2.1.3 Constatações
Após inúmeros debates gerados a partir das apresentações e das dúvidas e
colocações dos participantes da reunião, foi constatado:
a) a falta de projeto executivo que precede às obras de urbanização em
Paraisópolis encarece os projetos;
b) as obras contribuem para a criação de um déficit habitacional em
Paraisópolis, uma vez que o número de habitações construídas é menor do
que o número de famílias removidas para a realização das obras;
c) assistentes sociais da Sehab tem contato com os problemas relacionados
aos condomínios habitacionais entregues, tais como: problemas estruturais
(inflitração de água nas estruturas dos prédios, não estabilização do solo,
oxidação das estruturas de base, disponibilização de água canalizada
somente por 40min diários nos ultimos 20 d no Cond. Vermelho);
d) assistentes sociais da Sehab encaminharam os problemas levantados para
as construtoras responsáveis pelas obras dos prédios, para que se
responsabilizassem pela sua correção (Camargo Correia e Planova);
e) trabalho de “pós ocupação” dos condomínios é insuficiente, do que decorre
a persistência de problemas relacionados à administração condominial dos
prédios, assim como dúvidas por conta da falta de informação (quais os
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critérios para a entrega da habitação para a família; qual solução definitiva
será dada para as famílias removidas – tanto por conta das obras quanto
por conta da situação de risco do Antonico – e quando será dada solução)
f)

as reivindicações no âmbito da habitação devem ser feitas a diversos órgãos
públicos; por conta disso, é necessário que sejam identificados: os
problemas; a função dos órgãos e os procedimentos para que a população
ou entidades possam levar os problemas para os órgãos adequados.
(sugestão de Eliana )

g) Condominio E: falta abrir rua de acesso (requer remoção de casas)
2.1.4 Ações emergenciais no Corrego do Antonico: Diniz (morador e proprietario da
Academia) elogia os trabalhos de urbanização em andamento mas pede que, diante
dos atuais alagamentos, interinamente sejam feitas ações de emergencia
(concretagem).
2.1.5 Aluguel social: Brizola (ACREP) alerta para os custos expressivos nesta
rubrica. Abordada a questão de que investimentos mais acelerados em unidades
habitacionais poderiam reduzir os custos com aluguel social.
2.2 Encaminhamentos / Propostas:
- carta à Sehab: rediscutido o teor e apontado grupo para redação. Carta pedirá
para que estejam presentes na próxima reunião de Multi para esclarecer pontos
relacionados ao plano de urbanização de Paraisópolis

Eliana, Joildo,
Monica, Juliana,
Debora

2/4/13

- pesquisar para quais órgãos podemos levar reivindicações
- discutir atuação de assistentes sociais (sugestão de que possam fazer visitas às
casas das famílias)
- fazer legenda identificando a letra do condomínio e sua cor
3. Inauguração do CDHU Vila Andrade B (proximo ao Itau): 172 unidades;
divulgado o evento, que contará com a presença do governador e do prefeito.
4. Perda de Espaço Público para Lazer: área do Grotinho (parte cultural) – pista de
skate foi.ocupada por moradias e grupo de catadores autonomos. ACREP
(associação de reciclagem) esclarece que não teve envolvimento com a ocupação e
que não recebeu financiamento da PMSP.
5. Carta para Prefeito: Betania (UMCCP) relatou que em 25/3/13, aproveitando
oportunidade de evento na Fac. De Direito São Francisco da USP, entregou ao
Prefeito Haddad carta com fotos relatando problemas de moradia em Paraisopolis.
6. AMP:
- 5ª caminhada de 9/3/13 em comemoração ao Dia da Mulher contou com a
presença da Secretaria da Mulher.
- Festa da Páscoa: será no CEU Paraisópolis, a partir das 10h.
7. Bialik: Projeto Cine Mulher: programadas 6 sessões na Escola Bialik às 14h, em
parceira com a Federação de Mulheres do Brasil; podem tambem ser organizadas
em carater itinerante.
8. AMA: José Maria relatou questões encaminhadas para diretora.
9. Próxima reunião: no Grotão - canteiro azul e branco de Habi, próximo à Casa da
Amizade e EMEI Burle Marx, antiga EMEI Paraisopolis
Pauta: Urbanização e Moradia (resp: Sandra/Regiane/Miriam /Brizola/Mineiro)
(incluindo questão da Regularização Fundiaria)
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