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PROGRAMA: PARAISOPOLIS 
 

COBRAPE vers.01-RELATÓRIO SOCIAL – 2019 

Local: Plantão Social do Paraisópolis  

Data e Horário: 09/12/2019 às 17h  

 

Pauta:  

 Aprovação do Regimento Interno; 

 Solicitação de reunião com a Secretaria de Transportes (itinerário); 

 Posição do SEI acerca dos terrenos em estudo por COHAB; 

 Papel dos conselheiros; 

 Informes. 

Desenvolvimento:  

   Alexia, representante de SEHAB/DTS-Sul, iniciou a reunião dando boas vindas e 

explicando ausência equipe social da Cobrape, esclarecendo acerca do processo de 

liberação de recursos e perfil do contrato com a gerenciadora social. 

A conselheira Monica se dispõe a auxiliar a manusear os equipamentos, pois entende 

que existe a necessidade de contar com recurso tecnológico. O conselho Diniz entende 

que a priorização de outras tarefas em prejuízo as reuniões ordinárias é uma falta de 

respeito, pois dessa forma não existe estrutura para reunião. Alexia esclarece tratar-se 

de apenas um momento e que nas próximas reuniões já estaremos com outra estrutura 

para reunião. 

É apontada a possibilidade de realizar a reunião em outros locais como o CEU 

Paraisópolis. O conselheiro Brizola recomenda que as reuniões ocorram em outros 

espaços também. O que diverge da posição do conselheiro Diniz que prefere que as 

reuniões ocorram em um local fixo. 

A reunião prossegue com Alexia iniciando a leitura da ata da reunião ocorrida em 

28/10/2019. 

O conselheiro Brizola cita que após a tragédia ocorrida em 01/12/2019 no baile da D17 

há vários políticos e entidades tentando se promover, e ausência do Poder Público em 

relação a essas atividades de lazer.  
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Tendo em vista reunião ocorrida com vários representantes do Estado e Municipalidade, 

bem como entidades e ONG’s do Paraisópolis na União dos Moradores de Paraisópolis 

na tarde desse mesmo dia que não contou com a participação formal do CG de ZEIS do 

Paraisópolis. A conselheira Mônica pede para falar da reunião e tendo em vista a 

relevância para comunidade passaram a discorrer sobre a referida reunião. 

Srª Monica relata que houve a participação de vários secretários municipais e estaduais e 

ela foi representando o segmento da educação (sociedade civil), tendo obtido horário em 

12/12 para audiência com Secretario Estadual e Municipal de Educação.  Relata terem 

sido criados 06 grupos temáticos, dentre estes o grupo de Habitação e Infraestrutura , 

desconsiderando a existência do CG de ZEIS de Paraisópolis.  

O conselheiro Diniz, que também participou da reunião, representando segmento de 

Esporte e também o córrego do Antonico.  Expôs que ressaltou a necessidade da 

canalização do Córrego do Antonico frente a frequentes alagamentos. Citou que foram 

discutidos maior acessibilidade no transporte público com vinda do Monotrilho e 

conclusão da Hebe Camargo. 

Srª Monica cita que o Secretário da Cultura relata que não se pode criminalizar o funk, 

mas se deve criar espaços organizados para este e também outros ritmos musicais, 

muitas vezes criminalizados. 

Os conselheiros Brizola e Willian citam a necessidade de criar projeto comum para 

comunidade e não dividir as discussões.   

O conselheiro Guga relata que os Conselheiros de ZEIS Paraisópolis não dispõem de 

nenhuma informação sobre essas reuniões, sendo que a União de Moradores dispõe de 

acesso privilegiado às mesmas. O conselheiro Willian cogita entrar com recurso judicial 

para obter maior prestigio ao Conselho Gestor de ZEIS Paraisópolis.  

São citadas as reuniões do CMH, sendo que Alexia reforça a importância da participação 

nestas, que são abertas ao público. 

Os conselheiros Brizola e Diniz cobram que sempre que houver eventos no Paraisópolis 

os Conselheiros de ZEIS Paraisópolis sejam informados e/ ou convidados. 



         
 

Relatório de Reunião – Conselho Gestor 
de ZEIS do Paraisópolis 

 

 
 

 

PROGRAMA: PARAISOPOLIS 
 

COBRAPE vers.01-RELATÓRIO SOCIAL – 2019 

Com referência à pauta da reunião com a Secretaria de Transportes, Alexia abriu a 

palavra à munícipe Betânia, que informa que a mudança de itinerário das peruas ocorreu 

sem a divulgação necessária à comunidade, trazendo transtorno aos usuários e que o Sr 

‘Fumaça’, coordenador das peruas, mudou o itinerário sem comunicar à SPTrans. Fica 

definido encaminhamento de solicitação de reunião com Secretário de Transporte para 

verificar sobre os itinerários das linhas, Terminal de ônibus e abertura de linhas, bem 

como à concentração de ônibus estacionados ao longo da Av. Hebe Camargo e 

transversal na lateral do CEU.. 

Quanto à atualização dos dados de endereço e econômicos que se encerrou em 

07/12/2019, foi informado que cobriu aproximadamente 19.000 beneficiários do Auxílio 

Aluguel e que no momento não temos informação de como se dará para realizar 

atualização dos faltantes. É realizado questionamento quanto à divulgação da ação de 

atualização de dados, sendo que foi esclarecido que houve ampla divulgação através das 

mídias e ainda 156, ainda divulgado em reunião de CG de ZEIS Paraisópolis. 

É retomada a questão da aprovação do Regimento Interno do CG, sendo aprovado por 

unanimidade. 

Com relação aos terrenos propostos para provisão habitacional, Vania, representante de 

SEHAB/DEPLAN, informa que irá abrir o SEI para obter os esclarecimentos solicitados 

na última reunião.    

Com referência ao Parque Paraisópolis, Michele, representante da SVMA, informa que 

saiu no Diário Oficial a licitação da contratação de obra em 04/12/2019. A obra terá 

provável inicio em Fevereiro de 2020. 

Aberto a palavra a munícipe Betânia, que trouxe a informação sobre o Parque de 

Itapaiuna, conforme informado pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano (Chucre), os 

proprietários fizeram a doação, para manutenção do Parque por 02 anos. 

A conselheira Monica cita que área onde se encontra o canteiro de obras é cogitada 

como espaço para a construção de uma escola de 2º grau diurna. Enquanto a 

conselheira Izabel pleiteia área para ampliação do Parque Paraisópolis. 
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A conselheira Vania cita a disputa pela área e que está prevista a construção de moradia 

popular. 

A conselheira Michele relata que é necessária a participação para garantir as 

intervenções do Verde na área em dois momentos: Plano Municipal de Arborização 

Urbana e PLANPLAVEL.         

  Alexia reforça a importância da moradia, vinculada ao acesso à cidade, sendo 

necessária ampliação do debate nessa área. Com referência a solicitação da vistoria do 

Antonico solicitada pelo Secretario de Habitação, o conselheiro Diniz relata que ninguém 

entrou em contato com ele para agendar. A solicitação será realizada através do CG de 

ZEIS Paraisópolis. 

O conselheiro Diniz questiona a ausência de priorização de recursos para o Antonico, 

sendo que em ciclovias a Prefeitura investirá 140 milhões. É sugerido rever o projeto do 

Antonico. 

O conselheiro Diniz sugere que a próxima reunião sejam discutidos os bolsões de 

estacionamento.  

A conselheira Isabel sugere que seja apresentado o Projeto do Monotrilho em 

Paraisópolis. 

O conselheiro Diniz reforça que participa de qualquer reunião que julgue útil para a 

comunidade e que apesar do CG de ZEIS Paraisópolis não ter sido convidado, a reunião 

ocorrida na União dos Moradores hoje foi bastante proveitosa. 

A conselheira Michele informa que está sendo pleiteada pela Secretaria do Verde uma 

nova linha e/ou extensão que garanta maior acessibilidade à comunidade de Paraisópolis 

ao Parque Burle Marx.      

Fica definido que a próxima reunião ordinária ocorrerá no dia 10/02/2020, as 17h00, 

prioritariamente no CEU Paraisópolis, sendo que na falta de espaço na agenda, a 

sugestão é o uso do espaço da Academia do Diniz. 

A conselheira Vania propõe que seja discutida com SIURB uma parceria para realizar 

obras no Córrego do Antonico, sendo que possivelmente o setor dispõe de recursos. 
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Informes:  

- Conselheira Monica: Reunião da Multientidades continua em 2020 na última 5ª feira do 

mês. 

- Conselheiro Brizola convida para passeata a ocorrer em 12/12, promovida pelo MTST, 

as 14h00, até o Palácio do Governo em prol de moradia para toda cidade de S. Paulo.   

- Conselheiro Guga informa que no dia 13/12 é aniversário do CEU Paraisópolis e é para 

todos utilizarem o espaço. Cita vários eventos comemorativos que ocorreram ao longo da 

quinzena e será finalizado em 22/12, com jogo de videogame, karatê e shotokan. 

A reunião encerrou-se as 19h00. 

 

 


