Ata de Reunião do Conselho Gestor de Paraisópolis
Local: Auditório do Albert Einstein
Data: 03/07/2012
Pauta:
1. Apresentação do Projeto
Caminho Escolar de Paraisópolis Horário: 18h00 às 20h30
2. Condomínios CDHU e SEHAB
3. Inauguração do CRASS
Por: Sabrina Rodrigues de Melo
4. Obras na Viela da Paz
5. Operação Cata-Bagulho
6. Tarifa Social: SABESP e AES
Eletropaulo
7. Divisão dos subdistritos e
subprefeituras
Participantes: Conforme lista anexa
Folha: 1 / 05

DESCRIÇÃO
1. Larissa arquiteta representante de SEHAB iniciou
a reunião do Conselho gestor cumprimentando
todos os conselheiros. Em seguida informou que
como há uma reunião longa optou-se pela não
leitura da ata e se todos estavam de acordo, houve
consenso de todos. Larissa inicia a reunião
explicando a diferença entre os empreendimentos
da CDHU e SEHAB, levantados na reunião de
pauta, “Porque há uma diferença nas prestações dos
empreendimentos da SEHAB e CDHU?”; foi
informado aos conselheiros que há uma diferença
entre CDHU e SEHAB, pois a CDHU baseia-se na
renda familiar 15% e a SEHAB no salário mínimo
17%.
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2. O conselheiro Sr Jose Carlos questiona que após Questionamento
as famílias estarem realocadas a prefeitura informa
que a prestação irá aumentar.

3. A assistente social Sandra do projeto de Esclarecimento
Urbanização de Paraisópolis informa que na
assinatura do contrato a prefeitura avisa que após a
entrega para COHAB no prazo de 02 anos pode
haver ajustes nas parcelas do apartamento. A
arquiteta Larissa informa que a tabela de entregas
da CDHU está disponível no site da Prefeitura.

4. Larissa dá continuidade à reunião com o tema Apresentação
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dos subdistritos e subprefeituras, polêmica: o que é
Vila Andrade e Paraisópolis. Foi informado aos
conselheiros que Paraisópolis era um loteamento
particular que faz parte do distrito do Vila Andrade,
Paraisópolis pertence à Subprefeitura do Campo
Limpo; Jd. Colombo e Porto Seguro à Subprefeitura
do Butantã.
Larissa faz uma apresentação (PowerPoint) mostra
um mapa com a divisão de Paraisópolis, Campo
Limpo e Butantã.
5. Irene arquiteta de SEHAB, apresenta o projeto Esclarecimento
Caminho Escolar de Paraisópolis com o auxílio do
(Power point). Inicia a apresentação informando
que este projeto existe no Canadá, EUA e Europa.
Na América Latina não havia sido implantado então
SEHAB resolveu desenvolver em Paraisópolis. O
projeto Caminho Escolar que tem como objetivo
planejar como seria mais fácil ir e vir da escola, ou
seja, tornar as crianças visíveis no espaço público,
aportando ideias, sugestões e propostas de melhoria
e segurança. Para realização do projeto foram
realizadas diversas atividades juntamente com as
escolas locais e colaboração da equipe pedagógica e
diferentes secretarias (Educação, Abastecimento,
Transporte, Verde, Meio Ambiente, Habitação). O
projeto piloto delimitou duas áreas que concentram
as nove escolas que atendem a população em idade
escolar da favela e, nas quais, cerca de 85% das
crianças da amostra realiza caminhada de casa até a
escola sozinha ou em grupo. Este trabalho teve
como objetivo promover a autonomia dos
estudantes, gerar condições que mantenham a
seguridade e convivência com o trajeto escolar,
trazer a qualidade de vida urbana, através da
implantação de espaços urbanos criativos e
educativos. Para este trabalho foram realizadas
oficinas sócio-educativas com as escolas,
respeitando a faixa etária, como pesquisas e
atividades lúdicas para educação no trânsito (como
a jornada da mobilidade no CEU Paraisópolis, em
parceria com a CET com bicicletas feitas de bambu)
e seguranças das crianças e jovens com o objetivo
de diminuir riscos de acidentes. Irene informou que
o projeto foi divulgado no mundo através do
Congresso das Cidades Educadoras; foi criada uma
página no facebook. O projeto conta com a parceria
da ONG Criança Segura no Trânsito que realizará
um curso de 8h para multiplicadores; o curso
começará no CEU e destina-se 45 vagas, entrega de
certificados de cuidadores do caminho escolar. O
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projeto conta também com a Jornada de Mobilidade
“Paraisópolis Caminha” que será realizado nos dias
18 e 19/08/12.
6. Sr. Jose Manoel pergunta se o projeto foi Questionamento
aprovado por SEHAB e que não sabia do projeto.

7. Irene informa que foi aprovado por SEHAB e Esclarecimento
que foi apresentado em outras reuniões do CG.

8. A conselheira Janaina questiona a falta de Questionamento
informação dos pais e que devem incentivar os pais
a participarem, devido às crianças irem sozinhas
para escola sem a companhia de um adulto para
ensiná-las. Ressalta a importância de placas de
sinalização.
9. Irene informa que o projeto conta com a parceria Esclarecimento
com CET e ONGs para melhoria do trajeto das
crianças para as escolas.
10. O engenheiro Ronaldo falou sobre a Esclarecimento
inauguração do CRAS que teve as obras paralisadas
por problemas do consórcio e prefeitura, o prazo de
entrega é para setembro, porém não sabemos o
período para implantação da SAS, portanto previsto
para final do ano. Informou que a obra da Viela da
Paz só começará quando terminar as remoções no
Grotão, será realizada na frente do depósito da
Pasqualle e Melchior Giola trazendo mais
transtornos a comunidade.
11. Patrícia engenheira de SEHAB informou aos Questionamento
representantes sobre a operação Cata- Bagulho, que
entrou em contato com a subprefeitura e a mesma
informou que a programação estava no site, entrou
no site e descobriu que Paraisópolis não fazia parte
da programação. Conversou com representante do
gabinete e o mesmo propôs uma operação de
emergência (02 sábados no Paraisópolis) e solicitou
os nomes das ruas; explicou que a operação cata
bagulho é vinculada a UBS, portanto as datas com a
divulgação será realizada pela UBS; explicou que
foram incluídas as ruas principais, pois algumas não
teriam como entrar caminhão.
12. Tadeu representante da SABESP informou aos Esclarecimento
conselheiros que existe a tarifa residencial comum e
a tarifa social; em seguida mostrou uma tabela de
tarifas, informou que tem o período de vencimento
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de dois anos e que são renovados automaticamente.
13. Sandra pergunta o que precisa fazer para Questionamento
inclusão na tarifa social.
14. Tadeu informa que é necessário ligar no 0800 Esclarecimento
ou 195 agencia de atendimento.

15. Janaina cobra um atendimento físico da
SABESP semanalmente na União de Moradores
para solução dos problemas.
16. Elisandra informou que há muitos problemas
com contas altas e precisa de um técnico da
SABESP para tirar dúvidas dos moradores, pois
muitos não estão conseguindo falar na ouvidoria.
17. Helton, representante da Eletropaulo unidade do
Jaguaré zona Sul e Oeste, informou que a tarifa
social ficou em período de teste por 04 anos e todos
podiam solicitar a baixa renda, porem agora
somente os munícipes que possuem o numero do
NIS Bolsa Família estão cadastrados no programa
da tarifa social.
18. Elisandra informou que o posto da Pasqualle
Galuppi não funciona, pois informam aos
moradores para procurar a União.
19. Helton informou que o posto teve um período
de reformas, mas já foi normalizado.
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20. Neuza falou sobre as condições de moradia do Questionamento
munícipe e que só terão esgoto em Paraisópolis
quando findar as obras.
21. Patrícia explicou que há vielas que já foram Esclarecimento
reurbanizadas e há redes coletoras de esgoto.

22. A Conselheira Rejane explicou que tem Questionamento
problemas com a SABESP e Eletropaulo: o
morador é removido e vai para o condomínio é
Solicitado os cadastros de baixa renda, e perguntou
se não vai automaticamente. Informou que na Praça
é Nossa não tem energia regularizada, se há uma
previsão para regularização. Rejane solicita um
representante da Comgás nos condomínios.
23. Ronaldo informou que já foi solicitado o Esclarecimento
encaminhamento juntamente a Eletropaulo para
regularização e há um período de 120 dias.
Informou que sobre a Comgás poderá ser solicitada
na próxima reunião de pauta.
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24. Francisco perguntou sobre o comércio, datas de Questionamento
entrega.

25. Ronaldo informou que não há uma data de Esclarecimento
entrega.
26. Maria Bethania ressaltou que nunca viu os Questionamento
conselheiros fazerem reunião com os moradores, e
que o povo organizado consegue seus direitos e não
quer projeto pronto.

Francisco
Ferreira
Conselheiro
Gestor
Ronaldo
Maria
Bethania
representante
moradora
Paraisópolis
Larissa
Arquiteta
representante
de SEHAB

25. Larissa informou que os conselheiros tem que Esclarecimento
participar da reunião de pauta, reunião de projeto,
para depois não ter reclamação, pois não existe
aprovação do projeto sem aprovação dos
conselheiros.
26. Nada mais havendo a tratar, Larissa, agradeceu Encerramento da Larissa
a participação de todos e a reunião foi encerrada.
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