Local: Igreja São José
CONSELHO GESTOR
PARTICIPANTES: Lista de presença em anexo
PARAISÓPOLIS

Data: 06 /12/ 2005
Horário: 17h30min
Autor: Jaciene/ Regina
Folha: 1/ 4

Ata de Reunião
COORDENAÇÃO: CARLOS PELLARIM
PAUTA: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior
2) Continuação da apresentação de propostas de ações dos parceiros (órgãos públicos)
3) Informes: Remoção do setor 064 e 065 / Grotão
Cadastramento do Setor Antonico
Processo licitatório
DESCRIÇÃO
Referência:
1. Carlos A. Pellarim, Diretor de HABI-SUL e Coordenador do C.G., Abertura, leitura e

Autor
Carlos Pellarim,

iniciou a reunião solicitando à conselheira Mônica que procedesse à aprovação da Ata

Coordenador do C.

leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada sem objeções. da reunião anterior

G.; Conselho

2. A conselheira Mônica solicitou que fosse registrado em ata o Apresentação de
compromisso da SMT de apresentar em reunião estudo de SMT

Mônica Mation,
conselheira

alternativas de transporte para a região.
3. O morador Marcondes manifestou-se contra a remoção das famílias Remoção das

Marcondes,

do Grotão, segundo ele não houve nenhuma conversa anterior com famílias da área de

morador;

as famílias, fato que foi desmentido por outros moradores risco do Grotão

conselheiros

conselheiros presentes na reunião. Técnicos da prefeitura que

presentes; técnicos

trabalharam na remoção explicaram que a questão foi discutida

de HABI

caso a caso e que a maioria preferiu o atendimento com a verba no
valor de R$ 5.000,00 e que o Sr. Marcondes estava questionando
porque não esteve presente na ultima reunião.
4. Carlos Pellarim apresentou os assuntos abrangidos no boletim Entrega do Boletim

Carlos Pellarim,

informativo nº 02, distribuído por HABI-SUL aos conselheiros Informativo nº 2;

Ana Paula,

presentes. Explicou sobre retomada do cadastramento pelo retomada do

Marcondes,

Consórcio Hagaplan/ Sondotécnica no Setor Antonico e Jd. cadastramento do

Darci, Mônica

Colombo, iniciado e não concluído no governo passado, o que será Setor Antonico
feito até 30/12. O morador Marcondes e o conselheiro Darci
relataram que o cadastro está sendo feito em toda a área do
Paraisópolis e não apenas nos locais citados pelo Carlos. Ana Paula
esclareceu que existe uma diferença na divisão de setores
conhecida pelos moradores da adotada pela Prefeitura, e que
somente o Antonico, cujo selo anterior era roxo, está sendo
cadastrado. A conselheira Mônica, ajudou a esclarecer que no
contrato com o consórcio Hagaplan/ Sondotécnica estava previsto o
cadastro no setor Antonico, que não havia sido feito, portanto, a
Prefeitura não estaria pagando novamente, informações reiteradas
por Carlos e Maria Tereza.
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Referência:
5. Carlos Pellarim passou a palavra para o Engenheiro Valdir da Apresentação da

Autor
Valdir-

Sabesp, que apresentou as ações da Companhia na comunidade. Sabesp

Representante da

Iniciou pedindo desculpas à população pelos transtornos causados

Sabesp

pelas obras. Informou que a SABESP solicitou um prazo maior para

Roberto Fonseca -

finalização das ligações domiciliares antes que a Prefeitura

Conselheiro

pavimente as ruas. Roberto Fonseca questionou sobre qual a

Maria Tereza -

destinação final do coletor de esgotos. Valdir esclareceu que a rede

conselheira

será ligada num ramal existente na Rua Sussumo Hirata. Maria

Eliana - conselheira

Tereza esclareceu que para realizar obras em alguns trechos, a

Valdir-

Sabesp precisa aguardar a conclusão da licitação da Prefeitura, pois

representante da

há necessidade da remoção de algumas famílias. Informou, ainda,

Sabesp

que os técnicos estão estudando meios de evitar o uso de estação
elevatória de esgoto no Grotão e no Grotinho, pois o custo é mais
alto e a manutenção mais complicada. Valdir solicitou que todos
colaborem no sentido de que assim que for implantada a rede de
esgoto, os moradores providenciem as ligações de suas casas.
José Rolim informou que foi dele a proposta de implantar caixas de
esgoto no final das redes das vielas, o que facilita a limpeza e
manutenção, e que ele também conseguiu a doação destas. A
conselheira Ivanilda perguntou se cada morador terá sua caixinha
de esgoto individual ou será coletiva. Valdir informou que a principio

José Rolim -

as caixas serão coletivas. Ivanilda considerou que isso gerará

conselheiro

confusão. Valdir informou que um técnico poderá ir a esses locais
para avaliar a possibilidade de individualização da caixa de esgoto.
Carlos Pellarim sugeriu que as informações da Sabesp fossem

Carlos Pellarim –

divulgadas através de folhetos. Valdir informou que a Sabesp já

conselheiro

possui material de divulgação, que foi entregue aos conselheiros.
6. A conselheira Eliana sugeriu que nas próximas reuniões sempre se Sugestão

Eliana, conselheira

traga um mapa para que os moradores possam visualizar melhor o
que vai acontecer.
7. Carlos Pellarim comunicou que a Secretaria do Verde e Meio Apresentação da

Carlos Pellarim –

Ambiente não pode comparecer para apresentação programada e SVMA

Coordenador do

que será marcada nova data.

C.G.

Local:
CONSELHO GESTOR
PARTICIPANTES: Lista de presença em anexo
PARAISÓPOLIS

Data: 06 / 12/ 2005
Horário: 17h30min
Autor: Jaciene/ Regina
Folha: 3/ 4

Ata de Reunião
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8. Epaminondas da Secretaria Municipal de Transportes informou que Secretaria

Autor
Epaminondas-

as diretrizes apresentadas pelo Consórcio Hagaplan/ Sondotécnica Municipal de

conselheiro de

e por HABI estão sendo analisadas e que a partir daí será estudado Transportes –

SMT; Mônica,

e discutido um projeto com a comunidade. A conselheira Mônica informe sobre

conselheira; Maria

sugere

Tereza, conselheira

que

a

SMT

apresente

os

estudos

já

existentes. andamento dos

Epaminondas colocou que por questão de ética não pode trabalhos
apresentar um projeto feito por outra empresa, mas que irá
conversar com HABI sobre o assunto. Maria Tereza considerou
mais adequado apresentar a proposta da própria Secretaria, quando
esta estiver desenhada.
9. Renato, conselheiro da SIURB, informou que de maneira geral a SIURB –

Renato Masini-

Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras atua através do pavimentação de

conselheiro de

fornecimento de diretrizes, tanto com relação aos córregos, como ruas, via perimetral

SIURB, Mônica –

sistema viário, e que a participação deles está focada na via

conselheira, Paulo

perimetral, que será apresentada ao Conselho assim que estiver

Uehara –

pronta. A conselheira Mônica perguntou como está a pavimentação

conselheiro da SP/

da Rua José Augusto de Souza e Silva, que dá acesso à escola.

BT

Renato informou que a pavimentação de ruas não mais é feita pela
SIURB, tendo sido transferida por Decreto para as Subprefeituras.
Paulo Uehara, conselheiro da SP/ CL informou que o compromisso
é terminar a pavimentação até o final do ano.
10. Carlos Pellarim consultou os conselheiros quanto à alteração da Alteração da data

Carlos Pellarim,

data da próxima reunião do dia 02/ 01/ 06 para o dia 10/ 01/ 06, que da próxima reunião coordenador do
foi aceita por unanimidade.
11. José Maria relatou que em reunião com Elizabeth França, foi-lhe Alternativas de
dito que ninguém sairia da área, o que já começou a ocorrer na atendimento
remoção do Grotão, com verba. Maria Tereza informou que a habitacional x
Prefeitura ofereceu alternativas e as famílias fizeram opção fixação da
conforme seu interesse. Mônica relatou sua surpresa com a escolha população na área
feita pela maioria das famílias: 56 optaram pela a verba de
atendimento e apenas 03 para o aluguel. Márcia, assistente social
da prestadora de serviços Diagonal Urbana, esclareceu que foi
realizada entrevista individual com cada família envolvida na
remoção, e que cada uma delas estava ciente das alternativas
oferecidas por HABI e das suas conseqüências.

conselho
José Maria,
conselheiro;
Mônica Mation,
conselheira; Maria
Tereza,
conselheira;
Márcia, assistente
social
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12. Ana Paula informou sobre o processo de grafitagem e atualização Grafitagem e

Autor
Ana Paula,

de cadastro a ser iniciado nas frentes de obra na semana do dia 16/ atualização de

conselheira;

12/ 05, pelo setor Brejo, campo do Palmeirinha e Rua José Augusto cadastro

Ivanilda,

de Souza e Silva, ressaltando que essas informações constavam do

conselheira

boletim entregue e que as frentes de obras não contempladas neste
momento seriam trabalhadas no início do próximo ano. A
conselheira Ivanilda reiterou, para que não ficassem dúvidas, que a
atualização será apenas nas frentes de obra.
13. A reunião foi encerrada ás 19h45min.

Encerramento

Carlos Pellarim,
coordenador do
Conselho Gestor

