Ata de Reunião do Conselho Gestor de Paraisópolis
Local: Auditório do Albert Einstein
Pauta:
1. Evolução das Obras;
2. Projetos em Andamento;
3. Jornada da Habitação

Data: 10.01.2012

Horário: 18h00 às 19h40
Por: Sabrina

Participantes: Conforme lista anexa

Folha: 1 / 4

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA
1.
A assistente social Rosani realiza a Abertura da
abertura da reunião; neste momento foi reunião
perguntado aos conselheiros sobre a leitura da
ata do encontro anterior e os mesmos
decidiram por não realizar a leitura, pois já
haviam recebido por escrito.
2. A assistente social Rosani apresenta aos Apresentação
conselheiros a pauta da reunião.
da pauta
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3.
O Ronaldo e Larissa arquitetos
representantes de SEHAB deram início à
apresentação,
falando
das
principais
prioridades de obra como Grotão, na qual
estão previstas áreas de lazer, estação
elevatória, condomínios E e G que encontramse na penúltima laje e o Bloco F que está em
construção com previsão para abril deste ano,
da conclusão da Perimetral e do prédio do
Grotinho.
4.
A Avenida Perimetral passará pela Apresentação
Pasquale Galupe e Laerte Corte; na via Evolução
das
secundária paralela com a Perimetral será Obras
construída uma escola pela Secretaria da
Educação; as obras da CDHU de 172
unidades perto da ETEC previstas para março
e Vila Andrade D que será entregue até
17.01.2012.
5. A arquiteta Larissa apresentou os Apresentação
projetos que estão em andamento que Projetos em
terão começo em fevereiro como setor 60, andamento

64 e 65. No Grotão, o Pavilhão Social,
edifício que abrigará as organizações
sociais, bem como revitalização do Grotão,
viaduto Pasquale Galupe e urbanização do
córrego do Antonico.
6. Ao término das apresentações do Jornada
andamento das obras, a assistente social Habitação
Rosani iniciou a apresentação da Jornada
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da Habitação, que terá a abertura em 27
de janeiro de 2012 e terminará em julho de
2012, onde serão envolvidas seis
comunidades da Cidade de São Paulo:
São Francisco, Cantinho do Céu,
Bamburral, Heliópolis, Paraisópolis e no
Centro; cada bairro dialogará e trabalhará
com uma cidade do mundo: Mumbai,
Baghdad, Nairóbi, Moscou, Roma e
Mendellin. Paraisópolis trabalhará com
Mumbai. Representantes destas cidades
irão compartilhar suas experiências
juntamente com estes grandes bairros da
cidade de São Paulo.
7. No dia 27 de janeiro será realizada a
abertura da Jornada da Habitação. O
evento envolverá a participação da
comunidade nos aspectos culturais,
esportivos, além de haver de discussões
que terão convidados para debater temas
sobre habitação, além da feira de
artesanatos e comidas.
8. Contaremos com atividades esportivas
(Futebol, Rugby, Skate, Capoeira e
Karatê), culturais (Exposição de trabalhos
de artistas da comunidade, movimentos
culturais,
Cenário/Shows,
Oficinas
artesanatos e gastronomia). A localização
dos pontos da Jornada da Habitação será
em Paraisópolis e Jd. Colombo; o palco
principal ficará localizado na Rua da
Independência em frente ao condomínio D
e no Condomínio C está previsto o espaço
de debates.
9. Após apresentação foi aberto para
perguntas e esclarecimentos:
10. Questionamento referente à grama
sintética do Palmeirinha.
11. O Ronaldo respondeu que não tem
resposta, mas que irá verificar juntamente
a SEHAB.
12. A moradora Josiane pergunta se
poderá expor seu trabalho como artista
plástica e se o tema deve ser somente
sobre habitação.
13. Foi esclarecido a Sra. Joseane que os
artesãos têm o tema livre e que poderão
ter livre escolha.
14. Questionamento referente à atuação
da Sabesp e o motivo da demora nos
serviços. Foi informado pela funcionária
representante da Sabesp que a empresa
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recebe muitos pedidos, porém não há a
quantidade suficiente de funcionários, para
atender a toda demanda da cidade de São
Paulo. Portanto, acaba trazendo alguns
transtornos devido à demora na realização
dos serviços.
15. Questionamento referente à dificuldade
de mobilização dos deficientes que moram
nos condomínios e referente às infiltrações
no condomínio C.
16. O Ronaldo informa que no condomínio
B será refeito o muro e a rampa. Referente
à infiltração no condomínio vermelho a
assistente social Rosani informa que a
equipe está realizando reunião com os
representantes e que os mesmos estão
listando os problemas e levando ao
plantão para encaminhamento.
17. Questionamento referente à estação
de metrô, informações de que seria
demolido o Condomínio A.
18. Foi informado ao conselheiro que a
prefeitura, através da Secretaria Municipal
de Habitação, antes de realizar as obras
realiza estudo local de intervenção do
projeto de urbanização e não está previsto
estação de metrô neste local.
19. O Sr. Brizola questionou o projeto/
obras para o Antonico.
20. Foi informado que não tem previsão de
obras e assim que tiver data e trechos será
informado aos conselheiros.
21. O Representante da ONG Skate
solidário solicita curso de capacitação para
os conselheiros.
22. Foi informado que será pesquisada
juntamente à prefeitura cursos ligados ao
tema.
23. A Rosani, supervisora da equipe do
Social, convida os conselheiros para
participarem da reunião de pauta do
Conselho Gestor que será no dia
23.02.2012 ás 14h.
 Reunião de Pauta. Dia 23.02.2012
canteiro de obras
 Reunião Jornada da habitação
16.02.2012
24. Após a participação e questionamentos
de todos foi encerrada a reunião.

Questionamento

Esclarecimento

Ronaldo
Rosani

Questionamento Jose Maria

Esclarecimento

Larissa
Rosani

Questionamento Brizola
Conselheiro
Esclarecimento Ronaldo

Questionamento ED

Esclarecimento

Rosani
Supervisora da
equipe social
Rosani
Supervisora da
equipe social

Informes Gerais

Rosani

