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Descrição  

No dia 08 de janeiro de 2021 às 17h10 iniciou-se a reunião do Conselho Gestor de 

Paraisópolis com a participação de representantes do poder público e sociedade civil. 

Presentes na reunião:  

 Alexia Carvalho – Conselheira coordenadora do Conselho; 

 Katia Laurett – Conselheira Suplente segmento Poder Público;  

 Gonçalo Sarmento Rodrigues – Conselheiro Titular segmento Poder Público; 

 Monica Affonso Ferreira Mation – Conselheira Titular segmento entidades; 

 Isabel Maria Pacheco Fay Sanislau Affonso - Conselheira suplente segmento 

entidades; 

 Francisco de Assis Diniz - Conselheira Titular segmento sociedade civil; 

 William Bastos de Oliveira - Conselheiro Suplente segmento sociedade civil; 

 Rosileide da Silva Tenório - Conselheira Titular segmento sociedade civil; 

 Margareth Terano –  Assistente Social SEHAB/DTS SUL; 

 Mayara Borges Farias - Convidada COBRAPE; 

 Rosana Pereira - Convidada COBRAPE; 

 

A reunião foi conduzida pela Conselheira Alexia.  

A conselheira Monica, sugeriu a leitura da ATA da reunião anterior, para recapitular a 

discussão e ao final aprova-la. Sem objeções, foi realizado a leitura e aprovação da 

ATA.  

Sra. Monica solicitou informações atualizadas acerca da discussão da reunião anterior 

sobre provisão habitacional.  

 Sra. Alexia pontuou ser importante manter na ATA as informações que ainda não temos 

resposta, como meio de reforçar a solicitação do Conselho Gestor, deste modo, Sra. 

Monica solicitou que seja encaminhado o número do processo SEI referente a provisão 

habitacional da COHAB para acompanhamento dos Conselheiros.  

Sra. Alexia mencionou que o levantamento na área do Skate e terreno do metrô para 

analisar a possibilidade de construções de unidades habitacionais, foi paralisada, no 
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entanto, sugeriu realizar o convite para o mês de abril um representante do setor 

responsável comparecer na reunião do Conselho Gestor a fim de promover 

esclarecimentos referente a finalidade da ação, e prosseguiu com a informação que 

SEHAH/DTS Sul dispõe do conhecimento que o levantamento é um estudo para 

provisão habitacional dado déficit habitacional considerável em Paraisópolis.  

A conselheira Isabel colocou ser incabível cogitar a possibilidade de o terreno ser 

destinado a construções de Unidades Habitacionais, visto que o monotrilho irá conectar 

Paraisópolis com as linhas de trilho de toda a cidade e declarou que é preciso 

empenhar-se para a construção do monotrilho se concretizar. 

Sra. Alexia destacou a importância do posicionamento de todos os Conselheiros diante 

da pauta citada e colocou que concorda com a relevância do monotrilho, que representa 

uma nova forma de acesso da comunidade a cidade.  

 

O conselheiro William informou que acompanhou a empresa que fez o levantamento de 

Drone (veículo aéreo com controle remoto) na área do skate e área do monotrilho, e 

referiu que desconhece que existe um estudo de provisão habitacional.  

Sra. Alexia reforçou que este levantamento foi suspenso e que será necessário realizar 

o convite ao departamento responsável para obtenção de maiores informações sobre a 

intenção do sobrevoo.   

Sr. William informou que possui foto do mapeamento realizado e disponibilizará ao 

Conselho Gestor via WhatsApp. 

Sra. Monica endossou o posicionamento da Sra. Isabel referente a destinação do 

“terreno do monotrilho”, dado que o benefício é para todos os moradores da 

comunidade, referente a “área do Skate”, presumiu que seja um novo estudo de SEHAB 

dado que anteriormente não foi computado como provisão habitacional.  

O conselheiro Francisco Diniz pressupôs que a construção do monotrilho não ocorrerá e 

considerou relevante tratar dos assuntos referente ao início dos trabalhos no córrego 

Antonico, e moradia para os moradores de Paraisópolis.  

Sra. Isabel expressou ser fundamental o posicionamento do Sr. Francisco Diniz, 

contudo, considerou que essa fala não representa o interesse de toda a comunidade. 

Sr. William complementou a fala do Sr. Diniz, e colocou que os moradores estão 

preocupados com as enchentes que ocorrem no Antonico, portanto, a prioridade é a 

execução da obra do córrego Antonico.  

Sra. Isabel referiu estar de acordo que a prioridade é a obra no córrego do Antonico, e 

sugeriu que em todas as reuniões disponham de atualizações sobre os andamentos e 

fase da execução.  

Sra. Alexia mencionou compartilhar com os conselheiros o contato do setor competente 

pelas obras, como meio direto de alcançar informações precisas.  
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Sra. Margareth retomou a discussão sobre a área do Skate e área do metrô, colocou 

que essa ação é imprescindível visto número alto de famílias em Auxilio Aluguel e 

pontuou a dificuldade na entrada em área para levantamento e finalização do trabalho. 

Referente ao Antonico, esclareceu que o levantamento aéreo e terrestre foi realizado e 

relatou que será necessário o apoio dos moradores em todas as etapas de obras. 

Sra. Monica demandou que a equipe de DTS Sul solicite aos responsáveis um resumo 

prévio sobre o andamento das obras do Antonico e que seja encaminhado juntamente 

com essa ATA.  

Sra. Alexia esclareceu que a atualização recente foi referente a dificuldade na 

continuidade dos levantamentos na área do Antonico e sugeriu que as atualizações de 

informações possam ser realizadas através do grupo de WhatsApp, visto ser uma via 

rápida e prática.  

Sra. Monica indagou qual a dificuldade no levantamento. E Sra. Margareth esclareceu 

que atualmente o levantamento do Antonico foi finalizado, no entanto, durante a ação 

houveram diversas interrupções por dificuldade no acesso à área, o que ocasionou 

atraso no tempo previsto da ação.  

Sr. Francisco Diniz recordou que em reunião presencial com a construtora e setor de 

obras, houve a informação que o projeto seria revisto e poderia ocorrer modificações. E 

solicitou essa reavaliação do projeto para apresentação aos moradores.  

Sra. Margareth esclareceu que assim que tiver finalizado a análise do projeto, será 

realizado a apresentação primeiramente ao Conselho Gestor e posteriormente aos 

moradores.  

Sra Monica comentou entender que nas discussões sobre provisão habitacional 

precisam também ser retomadas as possibilidades que há muitos anos constam do 

Mapa de Intervenções, como por exemplo Vila Andrade E (convenio CDHU), áreas com 

UH  projetadas, demais prédios do Parque Sanfona (além do Cond M já entregue)   

Sra. Katia referiu que a construtora estava em fase de instalação e reforma do Canteiro 

de Obras, localizada na Avenida Hebe Camargo n°99 e em breve haverá uma reunião 

com DTS Sul, para atualização de informações e início de obras no córrego Antonico, 

porém, isso requer uma revisão do projeto visto aumento de construções consolidadas 

na área.   

Sra. Monica solicitou uma previsão do período de início de obras do Antonico.  

Sr. William questionou sobre a destinação dos equipamentos que foram removidos da 

praça conquistada com a intervenção do Vereador Eduardo Suplicy em Paraisópolis e 

complementou que a praça é localizada próxima do parque Paraisópolis.  

Sra. Katia comunicou que durante uma reunião houve a fala que os equipamentos foram 

retirados devido a interferências com a obra do Parque Paraisopolis; como sugestão 

para próxima reunião será solicitado esclarecimentos dos representantes da Secretaria 
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do Verde e Meio Ambiente.  

Sra. Isabel citou que em reunião com o Sr. Guilherme, representante do Verde e Meio 

Ambiente comentou que os equipamentos seriam recolocados no parque, e reforçou 

não ser uma posição oficial da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente.  

Em continuidade, o Sr. William compartilhou e sugeriu que a rua ao lado do Parque 

Paraisópolis seja aberta e expandida, para acesso de automóveis e usuários.  

Sra. Alexia sugeriu que para próxima reunião podem-se trazer informações atualizadas 

sobre o córrego Antonico e solicitar para um representante do Verde e Meio Ambiente 

esclarecimentos sobre as indagações do Conselheiro William e atualizações sobre o 

projeto do Parque Paraisópolis.  

Sra. Monica informou que o Guilherme (representante do Verde e Meio Ambiente) em 

duas reuniões do Conselho Gestor explicitou que o projeto do parque era anterior a 

intervenção da Praça, que foi realizada pela Subprefeitura do Campo Limpo, portanto, 

os equipamentos foram realocados em outra praça da cidade. E o parque de 

Paraisópolis já tem previsão orçamentaria para seus próprios brinquedos.  

Sra. Alexia explanou sobre os encaminhamentos para próxima reunião, sendo eles: 

Informações referentes as obras do Córrego Antonico; Áreas do Skate e do Metrô; 

Provisão Habitacional (Vila Andrade E); e Parque Paraisópolis (com explanação da 

Secretaria do Verde e Meio Ambiente).  

Sra. Isabel colocou que na reunião anterior foi acordado estratégias para a participação 

dos Conselheiros da Sociedade Civil nas reuniões e solicitou na próxima reunião 

esclarecimentos sobre as estratégias adotadas. 

O conselheiro Gonçalo colocou ser importante a participação na próxima reunião dos 

representantes dos departamentos de projeto e obras para atender as indagações da 

comunidade. 

Ficou definido a próxima reunião ordinária para dia 12/04/2021 às 17hrs. E caso haja 

necessidade será encaminhado através do e-mail e aplicativo WhatsApp o convite para 

uma reunião extraordinária.  

Ao final da reunião, Alexia agradeceu a participação de todos. 

A conselheira Vania não compareceu por ter outra reunião para participar. 

A conselheira Pamela entrou ao final da reunião. 
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