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1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior
2. Apresentação de possíveis parcerias com a Limpurb
3. Apresentação da CET
4. Intervenção na Quadra 46 – Inclusão
5. Apresentação da Equipe Social Cobrape - Inclusão

DESCRIÇÃO
1. Sr. Carlos Alberto Pellarim, coordenador do Conselho
Gestor, inicia a reunião e solicita ao Sr. Gilson –
Conselheiro que proceda a leitura da Ata, que foi aprovada
com os seguintes comentários:
• Sr. José Carlos, pede que seja colocado e lido o seu
nome conhecido, ou seja Sr. Mineiro.
• Sr. Jonas solicita que na Ata conste a fala da pessoa e
sua colocação com maior fidelidade e não de forma tão
genérica como tem sido colocado. Explicita que foi sua
a fala com relação ao CDHU Campo Limpo e que
faltou explicitar a largura da viela, se esta será de 7
metros. Esclarecido que as vielas não serão alargadas
para 7 metros, que serão respeitadas as larguras
existentes para que passe o esgoto.
• Em relação a agenda 21, foi solicitado esclarecimento
em relação à data da reunião. Esta reunião ocorre toda
segunda 3ª feira de cada mês, às 14 hs na
Subprefeitura do Campo Limpo.
• Solicitado esclarecimento sobre o total de investimento
da Sabesp: R$ 35 milhões, sendo R$ 25 milhões na
urbanização Projeto Paraisópolis e R$ 10 milhões na
Rua Itapaiuna.

REFERÊNCIA
Abertura da
reunião
Leitura da ata

Sr. Mineiro,
Comentários,
esclarecimentos Conselheiro
e correções da At Sr. Jonas,
Conselheiro

Esclarecimentos Habi Sul

Informes
Além destas correções, Gilson deu 2 informes:
• A União de Moradores tem um projeto para montar uma
usina de reciclagem, que receberá o lixo do “Recicla
Morumbi”, faltando terreno para a instalação;
• Jornal Espaço do Povo da União de Moradores, abriu
espaço para publicar matéria sobre a urbanização do
Projeto Paraisópolis;
Solicitado à Limpurb que apresentasse a proposta para
Paraisópolis, com relação ao Lixo, e antes de sua apresentação,
Maria Teresa, coordenadora do Projeto Paraisópolis, apresentou a
nova Equipe Social – Cobrape aos membros presentes.
2. Limpurb – Limpeza Urbana
Sr. Antonio, representante de Limpurb iniciou apresentando
sua equipe: Lucas e Marcelo.
Após uma explanação sobre os tipos de lixos coletados na
cidade (hospitalares, químicos, orgânicos) e os cuidados
necessários no seu acondicionamento e coleta, apresntou
algumas propostas que visam contribuir para melhorar as
ações já desenvolvidas em Paraisópolis:
• Coleta Seletiva: Proposta de implantação do espaço, após
estudo de área para sua viabilidade. Aponta para a
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•

•

•

necessidade de constituir uma cooperativa de catadores, o
que melhoraria a renda de muitos moradores e diminuiria o
impacto do lixo na comunidade;
Ecoponto: local destinado para receber resíduo doméstico
da construção civil (reforma de casa), assim como móveis
que são descartados. Colocam-se a disposição para
viabilizar visita em um ecoponto já instalado. Habi Sul
agendará a visita à partir da solicitação dos srs.
Representantes.
Programa Educativo: Palestras, apresentação de teatro,
para orientar as famílias para armazenar, destinar e
separar o lixo. Habi Sul encaminhará junto a Equipe da
Limpurb uma agenda para realizar tais palestras.
Coleta Lixo – Porta a porta e containers: Em estudo novas
áreas para colocar mais caçambas.

Sra. Helena Santos, deseja saber onde as pessoas podem jogar
colchões ou móveis velhos. Antonio, Limpurb esclarece que o Esclarecimentos Helena Santos,
conselheira
local certo é o Ecoponto. Que não se deve colocar na calçada.
Reforça que o Ecoponto em Paraisópolis está em estudo para
implantação.
Sr. Lopes, diz que tem 10 pontos para indicar. Reclama que tem
Sr. Lopes, morador
lixo na porta de seu escritório e a coleta é feita somente 1 vez por Sugestão e
semana. Quer também saber como funcionará a cooperativa de esclarecimentos
catadores/reciclagem. Sugere que sejam colocadas pequenas
caçambas e longe de restaurantes e escritórios.
Antonio, Limpurb, esclarece que estão previstos aproximadamente
90 pontos na cidade, sendo que 21 já estão em funcionamento e Esclarecimentos Antonio,
representante de
12 em construção. Os demais serão viabilizados dentro de uma
Limpurb
programação. Em relação à cooperativa, diz que o catador será
um cooperado, cadastrado e será eliminado a atravessador.
Sr. Ivanildo, morador do Jd. Colombo, pergunta se o Sr. Antonio é
responsável por toda a cidade, apresentando problema da Esclarecimentos Ivanildo, morador
Jd. Colombo
comunidade do Jd. Colombo, onde residem aproximadamente 3 E convite
mil pessoas e têm somente 4 coletores. Aproveita a oportunidade
e convida Limpurb para reunião do Conselho Gestor do Jd.
Colombo, que ocorre na terceira 2ª feira do mês.
Sr. Jonas concorda com Sr. Ivanildo, pois se a Prefeitura tem uma
firma contratada deve então colocar pessoal suficiente para Proposta
trabalhar e melhorar sua fiscalização. Apresenta uma proposta:
Sugere que o cata bagulho da subprefeitura passe pelo menos 2
vezes por mês, enquanto não tiver o ecoponto.
Além disso, acha que os containers devem ser destinados apenas
para os moradores das vielas e aqueles moram de frente para rua
onde passa o caminhão, devem aguardar o dia correto e colocar
seu lixo na porta.
Sr. Darcy, pergunta sobre triturador de lixo e se é possível ter um
em Paraisópolis. Antonio, Limpurb, não vê problemas em colocar Esclarecimento
Proposta
um triturador.

Jonas, conselheiro

Sr. Darcy, morador
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Sra. Felicia diz que a coleta de lixo é diária. Sugere que a coleta Proposta
porta a porta, hoje realizada coletando primeiro o lixo de um lado
da calçada e depois do outro, que este seja feito de maneira
diferente, ou seja coletando o lixo da rua, simultaneamente dos
dois lados da calçada/viela.
Sr. Mineiro diz que na porta da Escola Miguel Arraes o lixo tem
ficado insuportável, chegando a impedir a entrada das crianças na Reclamação
escola. Recentemente foi necessário que os moradores tirassem o
lixo da porta da escola.
Sr. Brizola não vê organização dos catadores. Acha que falta tal Solicitação
organização. Deseja que haja organização em cooperativa para
os catadores.
Sr. Gilberto faz uma advertência para o tempo, pois algumas
pessoas estão falando mais que o tempo estabelecido. Em Advertência
relação ao já dito pelo Sr. Brizola, ele deseja que sejam Proposta
beneficiados os catadores já existentes e não aqueles que
surgiram de “última hora”. Preocupa-se com a parte das finanças,
pois quando tem uma benfeitoria aparecem os catadores de
“última hora”. Preocupa-se também com os donos dos depósitos,
pois a coleta seletiva deve beneficiar os catadores e não aos
donos de comércio/depósitos.

Sra Felicia,
conselheira

Sr. Mineiro,
conselheiro

Sr. Brizola,
conselheiro

Sr. Gilberto,
conselheiro

Sr. Antonio, Limpurb, esclarece que a proposta de reciclagem é Esclarecimentos Sr. Antonio,
representante
destinada somente aos catadores de Paraisópolis.
Limpurb
Sr. Jânio agradece a presença da Limpurb, mas deseja priorizar Encaminhamento Sr. Jânio,
Conselheiro
outros assuntos, como por exemplo a construção e preço das
casas.
Maria Teresa, esclarece que o CG convidou Limpurb para reunião, Esclarecimentos Maria Teresa,
Coordenadora
que estes apresentaram proposta e a urbanização está
Projeto Paraisópolis
pesquisando terrenos para viabilizar o Ecoponto e o espaço para
reciclagem. Após esta pesquisa, ofertará os terrenos para Limpurb
para avaliação. Em relação à colocação de Rosa Richter, de que
há parceiros para construir usina de reciclagem, será
encaminhado da mesma forma, ou seja, Habi está levantando o
terreno e quando concluir os estudos, informará o CG e à Rosa
Richter.
Salienta a importância de diminuir a quantidade de lixo em
Paraisópolis e a reciclagem é um caminho. Em relação as
caçambas, explica que Habi, através da obra de urbanização está
procurando mais locais, porém aguarda também sugestões dos
moradores, visto que os pontos atuais tem se mostrado
insuficientes.
Sr. José Maria, diz que apóia todas as boas iniciativas para a Encaminhamento Sr. José Maria,
Conselheiro
comunidade, porém quer discutir em primeiro lugar, habitação e
depois outros assuntos, pois enquanto não tiver habitação não é
possível fazer obras.
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3. CET:
Sra. Ivete representante da SMT informa que a CET já iniciou a Informe CET
colocação das placas, porém algumas delas foram retiradas dos
locais. O custo da intervenção da CET em Paraisópolis será de R$
55 mil reais.
Sr. Santos solicita que seja sinalizado a mão, contra mão, mão Esclarecimento
dupla e mão única. Sra Ivete, esclarece que as placas utilizadas
em Paraisópolis são placas de regulamentação, advertência e
orientação existente na cidade.
Sr. Brizola solicita informação, principalmente em relação aos
perueiros. Vai ser organizado o trânsito? Salienta que os Esclarecimento
moradores são massacrados (muitos carros e pouca calçada).
Além disso, a condução demora e está sempre lotada.

Ivete, representante
SMT

Sr. Santos, morador

Sr. Brizola,
Conselheiro

Ivete, SMT, esclarece que o trânsito exige respeito por parte de Esclarecimento
motoristas e pedestres.

Ivete, SMT

Maria Teresa esclarece que foram realizadas 4 reuniões na Esclarecimento
comunidade para apresentação do plano de circulação. Será feito
material de divulgação (panfleto) para informar os moradores da
nova circulação de carros, além de uma ação de educação para o
trânsito, a ser desenvolvida pela Equipe Social e CET.

Maria Teresa,
coordenadora
Projeto Paraisópolis

Jonas agradece a CET pela sinalização de proteção na Rua Agradecimento
Jeremy Bethan.

Jonas, Conselheiro

4. Intervenção na Quadra 46
Iniciamos a discussão deste ponto de pauta, a partir dos
questionamentos
apresentados
e
posteriormente
os Esclarecimento
esclarecimentos das intervenções nesta quadra e das
interferências no processo de usucapião:
• Como e qual será a obra na quadra 46. Haverá remoção?
• Porque a PMSP fez um ofício informando que haverá
remoção na quadra 46, porém informa em reunião aos
moradores que não haverá remoção? Esta informação
exclui alguns moradores do usucapião.
Maria Teresa informa que a PMSP é dividida em setores e que tal
informação poderá ter sido dada por outro setor, visto que Patri Esclarecimento
(Secretaria Negócios Jurídicos), é o setor responsável por
encaminhar informação acerca das diversas ações. Firmou
compromisso de esclarecer este ponto na reunião de sábado,
onde estarão os técnicos de Habi, Saju e os moradores da
quadra. E antecipa que se há tal informação no processo, que
Habi poderá encaminhar a correção desta informação, visto que
não remoções previstas para esta quadra.
Ana Paula, representante dos moradores da quadra 46, solicita
que a entrada da obra, prevista para 08/05/08, seja adiada para 2ª Solicitação início
feira, 12/5/08, após esclarecimento feito a todos os moradores na obra e
reunião de sábado, dia 10/5/08. Solicita ainda que só haja esclarecimentos

Moradores Quadra
46

Maria Teresa,
coordenadora
Projeto Paraisópolis

Ana Paula,
moradora e
representante
moradores quadra
46.
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remoções absolutamente necessárias e que estas passem pela
reunião do CG.
Além disso, houve questionamentos por parte dos moradores da
quadra 46 em relação à ação da Sabesp, que seus funcionários
estavam pedindo documentos aos moradores sem entretanto se
identificarem, sendo que alguns funcionários foram grosseiros
com os moradores.
Maria Teresa, Coordenadora Projeto Paraisópolis e Gustavo,
Esclarecimentos Maria Teresa,
representante da Sabesp, esclareceram que:
coordenadora
• As obras de ligação de água e esgoto serão feitas pela
Projeto Paraisópolis
PMSP (Urbanização), com recursos repassados pela
Gustavo,
Sabesp. Neste processo o cavalete não será cobrado,
representante da
porém se a ligação ocorrer após a execução das obras, o
Sabesp
cavalete então será pago pelos moradores. Para tanto é
necessário o cadastro das famílias, ou seja o fornecimento
de nome e documentos.
• Em relação a presença da Sabesp nesta quadra, Gustavo
desconhecia a presença de seus funcionários, porém
comprometeu-se a verificar corretamente tal informação.
Sr. Ivanildo, morador Jd. Colombo informa que foi criada a
UMMDMCP, da qual o Sr. José Maria é presidente. Diz ainda que Esclarecimento
a Prefeitura não faz nada sem consultar Habi Sul, no que se refere
a Paraisópolis. Que na gestão da Marta ia ter advogado para
entrar com usucapião, em parceria com a USP, mas na gestão
atual não tem convênio jurídico, os moradores pagam advogados.

Ivanildo, morador
Jd. Colombo

Marco Aurélio, de Saju – XI de Agosto esclarece que existe o
Convênio entre a PMSP, o CA XI de Agosto da Faculdade de Esclarecimento
Direito, para encaminhar processo de usucapião, sendo que a
quadra 46 se constitui num piloto. Como parte desta ação,
algumas certidões saem sem custo.

Marco Aurélio,
representante SAJU
XI de Agosto

Maria Teresa esclarece que a atual gestão fez os dois decretos Esclarecimento
para Paraisópolis: Doação mediante perdão da dívida e Doação
mediante troca pelo CEPAC.

Maria Teresa,
coordenadora
Projeto Paraisópolis

José Maria diz que foi conversar com empreiteira da Sabesp
sobre entupimento de esgoto e o funcionário foi ignorante. Reclamação
Recomenda que quando contratar uma empresa solicite que seus
funcionários trate bem os moradores. Solicita informação se viela
será feita pela Sabesp.
Foi esclarecido que água e esgoto nas ruas e vielas será feito pela Esclarecimento
obra de urbanização com recursos da Sabesp, que foram
repassados à PMSP.
Sr. Severino, morador da viela Brasil – Iratinga, diz que correu
boato que ia abrir rua e haveria remoção. Quer saber se haverá Esclarecimento
remoção da Viela Luciana até a Rua Iratinga.
A Equipe Social orientou-o a procurar o plantão social para obter
esta informação, pois é necessário consultar o mapa.

José Maria,
Conselheiro

Gustavo,
representante
Sabesp

Sr. Severino,
morador
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Maria Teresa informou ainda que as remoções serão realizadas
somente em áreas de risco ou quando nas quadras para viabilizar Esclarecimento
água esgoto (são sempre em pequenos números ou parciais). As
demais remoções ocorrerão mediante a construção de unidades
habitacionais nas áreas já identificadas e em processo final de
desapropriação.
Carlos pellarim encerra a reunião, agradecendo a participação de Encerramento
todos e ao Programa Einstein na Comunidade pela cessão do
espaço.

Lista Presença Reunião de 06/05/08
NOME
T Mônica A. Mation

Organizações
Locais

T Maria Nilde dos Santos
T Maria Isabel de Sipos
S Roberto Batista Oliveira
S
S

Juliana Gonçalves
Rodrigues
Isaac dos Santos Beserra

T

População Moradora

Sociedade Civil

T José Maria Lacerda
José Ministro de Sant´Ana
Neto

PRESENÇA
Presente
Justificou
Motivo Doença
Enviou
Suplente
xxxxxx
Presente
xxxxxxxxxxx
Presente
Presente

T José Martins da Silva

Presente

T Gilson da Cruz Rodrigues
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