
  

 

 

 

Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis_r1 

 
Local: Zoom.US Data: 24.11.2022 9h00-11h15 

Assunto: Reunião Mensal Fórum Multientidades 

Pauta: Urbanização II e Enfrentamento ao COVID19-

Vacinação  

Por: Andrea PS (volu) 

Folha:  1/3 

 

FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria  

Da qualidade de vida na comunidade como um todo  

Desde 1994 

Participantes: conforme presenças no zoom
 responsável prazo 

DESCRIÇÃO:   

1. Leitura da ata da reunião de 27.10.2022 leitura feita por Andrea S, sem correções.   

2. Roda de apresentação dos participantes, Monica M./C. da Amizade, Sandra G./Instituto Ela, 
Claudia L/Nucleo Social PECP, Julio C/Ações Socioambientais SABESP, Gilson/ Operação Esgoto 
Oeste-SABESP, Ivanildo/CGU Jd Colombo, Tereza R/UVIS-STS-CL, Maria Rayane/ Assist. Social Obras 
Mosteiro São Geraldo, Marcelo Indio/OngSkateSolidário, Anselmo/Técnico comunitário SABESP, 
Carol/BemQuerer Mulher, Luciana-Gerente comercial  regional Butantã- SABESP, IsabelFay/ condomínio 
Vitoria Regia, AndreaS/voluntária, Waldemir Jose/Guga/ Tamojunto, Keila Caroline técnica social- 
Equipe social CDHU, Fabiana Soares Bazan  supervisora social da Equipe Social CDHU,  Marisa Marques 

Ferreira- supervisora social- equipe social CDHU,  Luciana Assist.Social Sec Mun Habitação, Beatriz 
DTS Sul/SEHAB, Hely Castro/ Assist. soc DTS/SUL SEHAB 

  

3. Roteiro da Reunião vide link  https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/roteiro-
Multi-26nov22_r1.pdf  

    

4. Pauta:  Urbanização II e Enfrentamento ao COVID-19/Vacinação 
 
4.1. Enfrentamento ao Covid-19/Vacinação/Varíola dos Macacos- UBS´s de Paraisópolis:  
não houve representante disponível para a reunião. 
 
4.2 Urbanização II: 
 
4.2.1 SABESP:  
 
4.2.1.1 Sabesp Histórico: Apresentado pelo coordenador de Responsabilidade 
SocioAmbiental/MOI- Julio Cortinolle.  Para acessar ppt completo vide site:  
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Institucional-Sabesp-MO.pdf 
 
Julio fala sobre o perfil da empresa Sabesp fundada em 1973 e com ~13mil empregados. Cobertura 
no Estado de S. Paulo  água: 100%,  esgoto: 92% e conexão ao tratamento: 76%. Fala sobre a 
Missão: serviços de saneamento; Valores: Respeito á sociedade e ao meio ambiente; Visão: ser 
referência mundial em serviços de saneamento de forma sustentável, competitiva, inovadora e com 
foco no cliente. Atua em 375 municípios (70% da população urbana). Equipe presente na reunião faz 
parte da MO- unidade de Negócio Oeste. 
 
4.2.1.2 Programa Novo Rio Pinheiros Apresentado por Diego - para acessar ppt completo vide site: 
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Apresentacao-Novo-Rio-Pinheiros-NOV-22-
Rev1_Forum-Paraisopolis.pdf 
 
Visão geral dos contratos na MO -Unidade de Negócio Oeste:  A bacia do Alto Tietê tem ~1100km 
de extensão. O curso natural do Rio Pinheiros foi modificado ao longo das últimas décadas.  
Devido alto índice de enchentes, crise energética e aumento rápido da população, fez-se necessária 
obras de ratificação. Hoje elevado grau de poluição, onde toneladas de resíduo são retirados 
mensalmente, contamos com o Programa de recuperação do rio Pinheiros.  
Fatores que contribuem para a poluição atual do Rio Pinheiros: Adensamento populacional intenso 
e ocupação desordenada, características hidráulicas semelhantes a um lago (baixo dinamismo das 
águas), assoreamento da calha, resíduos sólidos provenientes do descarte inadequado nas ruas, 
meio fio, entre outros e por fim, o curso de água é submetido a diferentes regras operacionais ao 
longo do tempo. 
As empresas contratadas recebem de acordo com os valores (DBO=demanda bioquímica de 
oxigênio). A meta do desempenho é DBO 30 mg/l. 
*Nota do autor: A DBO corresponde à quantidade de oxigênio consumida por microrganismos 
presentes em uma certa amostra de efluente (como o esgoto doméstico e o industrial). É um 
importante padrão no dimensionamento de Estações de Tratamento de Efluentes (ETE). A DBO 
elevada: indica que há muita matéria orgânica presente.  DBO baixa: significa que não há poluição 
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envolvida nos mananciais e rios. Fonte: brasilescola.uol.com.br, obyambiental.com, 
infoescola.com.br 
Desafios da “Cidade Informal”: Infraestrutura deficiente, dificuldade de instalação de redes de água 
e de esgoto e áreas de crescimento rápido. SP tem 600 mil habitações (2,1 milhões hab.) em 
comunidades. 
Paraisópolis sofre impacto de 4 contratos: TG02847/19 Cidade Jardim/Morumbi, Contrato 03.173/19 
Pirajussara/Antonico, Contrato PG 2819/19 Baixo Pirajussara, Contrato 03.024/19 Cachoeira.  
Fala sobre uma visão geral dos contratos na MO. Exposição de fotos durante as obras realizadas no 
programa e expõe resultados de análise de DBO em vários pontos de coleta dos contratos. 
Há 4 córregos monitorados com meta DBO abaixo de 30. Água sem odor, vida aquática, retorno de 
plantas e flores. As obras são grandiosas e complexas e impactam positivamente no rio. A escavação 
é mecanizada, método não destrutivo, semelhante às obras do metrô.  
 
Estão instalando coletores, porém algumas obras estão no planejamento por conta de dificuldades 
de liberação das áreas. 
Diego fala sobre o Alto Pirajussara com situação atual extremamente superior ao início das obras, 
plantio de árvores, reuniões com a comunidade escolar. O contrato BP/Antonico atende 6000 
imóveis, atende 60% da comunidade Paraisópolis, onde aproximadamente 90% coleta e apenas 
20% seguem para tratamento. Muita dificuldade de execução de obras na Hebe Camargo. Prevê que 
até fevereiro/março 2023 melhoram as águas do Antonico. Comentou sobre as obras executadas na 
Flavio Americo Maurano em frente ao CRAS Vila Andrade, representantes da reunião aproveitaram 
para falar sobre a situação crítica do pavimento naquela rua do CRAS após obras. Diego vai verificar. 
O contrato Cachoeira também beneficia Paraisópolis. Fala sobre o teste com córrego Pirajussara, 
fase pré-operação.  
Atividade na estação Cachoeira: rua Carlos Caldeira introdução de microbolhas de oxigênio puro 
(300l/s) melhora a autodepuração do rio próximo à Usina Elevatória Traição / SP 
Gilson e Ivanildo falam sobre J. Colombo, córrego Itacaré, aberta ação civil pública para remoção de 
famílias. Drenagem e Escoamento: SP implantou conexão de rede de esgoto das residências e 
desviou para estrutura de coleta de esgoto. Estrutura mais resistente devido ao grande volume de 
chuvas e resíduos sólidos descartados para não extravasar o leito do esgoto. A região tinha rede de 
esgoto, porém com deficiência. Hoje são dois anos de programa.  
Guga/Tamojunto comenta que é necessário ação coletiva, quando chove arrasta os resíduos e vai 
para o córrego; é preciso ação educativa.  
Sabesp continua falando sobre ação socioambiental forte para o uso correto da rede coletora: 
Programa Coleta óleo de cozinha usado com destino para organizações. Implantação de coletor no 
Antonico. Deixa seu contato: giulao@sabesp.com.br.  
 
4.2.2 CDHU apresentado por Fabiana, Marisa e Walquiria. para acessar ppt completo vide site: 
https://multientidades.virtual.org.br/wp-
content/uploads/Apresentacao_Programa_Viver_Melhor_Paraisopolis_2022_11_24.pdf 
Apresentação do Programa “Viver Melhor” – Núcleo Paraisópolis. 
 
Em dezembro haverá aditamento de prazo na Igreja Evangélica da rua Itamotinga. São 4 setores, 
primeiro farão 500 famílias, comércio apenas parte externa  
Apresentou imagens da residências antes e depois da obra. Estão com o programa ativo também no 
ABC Paulista, Baixada Santista, Heliópolis entre outros. Há o termo de adesão para assinar gratuito 
ao sair da casa para execução, inclusive moradores acompanham as obras. Início de dezembro 
haverá alteração do contrato social, equipe na casa de madeira dentro do Pavilhão Social, rua 
Itamotinga, 16, de 2.af a 6.af das 9h-12h e das 13h30-17h. 
Das 500 residências mencionadas, concluíram 7 até o momento. Apresentam dificuldade na 
contratação de mão-de-obra qualificada, a contratação é demorada, a previsão de entrega das obras 
era dez/2022, houve aditamento de prazos e a data de entrega ainda não foi definida.  
A liderança Ivanildo quer registrar que não foi discutido no Conselho Gestor de Urbanização, Guga 
endossa a informação.  Deixam seus contatos: Equipe Social CDHU/ Paraisópolis: Fabiana, Keila, 
Marisa. Fabiana e Marisa são supervisoras Social CDHU: 11975330256 
 
 

mailto:giulao@sabesp.com.br
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4.2.3 SEHAB  
Luciana Braga abre a pauta comentando sobre mudanças recentes na estrutura do DEAS-Sul. Sai 
Gilson Ferreira da diretoria e entra Valdecir, acontece uma reestruturação geral no DEAs Sul -toda 
a equipe tem 1 ano ou menos de atuação; e a secretaria de habitação menos de um mês.  Estão 
dividindo os territórios e fazendo o planejamento dos trabalhos. Quatro técnicos da equipe para 
atender Paraisópolis e Jd Colombo facilita a articulação e comunicação no território. Há reuniões 
sistemáticas com a Cobrape, alternando local entre Sehab e território. Dos 4 técnicos, 3 são efetivos 
de carreira; garantia de que não ficarão trocando as pessoas até o final do ano, pretendem uma 
atuação mais propositiva. As mudanças, cortes criam lapsos. O Conselho Gestor está com vigência 
vencida. Próxima reunião programada 30.11.22 Jd Colombo e 12.12.2022 Paraisópolis. para validar 
e referendar o devido processo eleitoral. Pretendem otimizar espaços de discussão sobre questões 
relevantes. Em relação ao desabamento, está para entrar na fase 3. Foram mais incisivos com o 
secretário e pediram celeridade aos processos.  Equipe técnica da Assistencia Social: Luciana, 
Sandra, Hely e Carolina, arquiteta Beatriz e administrativa Débora. Houve um lapso administrativo 
durante este período. Claudia L/PECP pergunta qual o canal para contato.  
Monica Mation/CA pediu divulgação da reunião.  
GugaB/Tamojunto comenta sobre o desabamento da casa e Luciana diz estar ciente.  
 
Equipe presente deixa seus contatos: 33224542 DTS Sul/SEHAB 
Arquiteta Beatriz DTS Sul/SEHAB,     beatrizfbastos@prefeitura.sp.gov.br  
Hely Assist. Social DTS Sul/ SEHAB hlcastro@prefeitura.sp.gov.br 

Carolina Alves carolinamalves@prefeitura.sp.gov.br 

Sandra Brito sandrabrito@prefeitura.sp.gov.br 

Luciana Braga lsbraga@prefeitura.sp.gov.br  
 

Sandra G./Instituto Ela: agradece a oportunidade e sai otimista e proativa da reunião. 

.  

5. Informes: 

5.1 Campanha combate à violência e geração de renda, 1000 bolsas  Instituto Ela/ Sandra Garcia 

5.2 Simpósio: ingresso será absorventes para a campanha  

5.3 Projeto Favelas Games no Pacaembú, 6af, sábado e domingo e Carreta Games CEU Paraisópolis 

5.4 Cadastramento ENEL para colocar a conta em dia, segue critério ordem de chegada 

  

 
6. Próxima reunião: Pauta e Enfrentamento ao COVID-19/ Vacinação (via zoom) 
Retrospectiva 2022/Planejamento 2023  

todos 24.01.23 

9h-11h15 
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