
  

 

 

 

Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis_r4 

 
Local: Zoom.US Data: 25.11.2021, 9h00-11h15 

Assunto: Reunião Mensal Fórum Multientidades 

Pauta: Urbanização II e Enfrentamento ao COVID-19
 

Por: Andrea PS (volu) 

Folha:  1/4 

 

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 28.10.2021 feita por Andrea S. Sem correções  Monica M 10.12.21 

2. Roda de apresentação dos participantes: AndersonColetto/CAPS A&DIII, Sandra G./Instituto 
ELA, Monica M/Casa da Amizade, Aline M Kolle Gestora UBSPIII,  AndreaS/voluntária, Eliane/ assist. social 
MSE-VA, Claudia L./PECP, Margareth/Equipe Social SEHAB,  Tereza/Uvis-STSCL, LucieneM/EMEFPaulo 
Freire, Mauricio Kartorsky/Sabesp UGR-Butanta/MO, Julio C.Sabesp MO/Socioambiental, Candelária 

  

Roteiro da reunião: https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/roteiro-Multi-pauta-
Urbanizacao-25nov21_r1.pdf 
3. Pauta Urbanização II e Enfrentamento ao Covid19 
3.1 Enfrentamento ao Covid19:  Dra Aline Marion, gestora da UBS Paraisópolis III, apresenta os 
dados. Para acessar ppt completo, acesse o link...https://multientidades.virtual.org.br/wp-
content/uploads/Apresentacao-Multientidades_Novembro21.pdf 
COVID-19 Casos notificados: 34.523 SG e 1.242 SRAG. 151 óbitos, sendo 117 confirmados por 
COVID19. Exames laboratoriais: Total de Coletas 334.431, Pos 19%, Neg 60%, Em análise 21% 
Notificações p/ COVID19 nas unidades do Parceiro Einstein acumulados (atualiz .29.10.21) 
Total: 34.523, Ex. Pos:19%, Ex. Neg: 60%, Ex ignorados 21% 
Nota-se declínio das notificações nos últimos meses, entretanto com um novo aumento nas últimas 
semanas. De uma maneira geral, percebe-se picos na taxa de positividade no último mês. 
Incidência de SG/ território: notificações/1000cadastrados: UBSI: 359, UBSII: 335, UBSIII 311. 
Incidência de SRAG/ território: notificações/1000cadastrados: média de 6 nas 3 UBS´s 
Mapa de Incidência e mortalidade por COVID19 na cidade SP (26.10.21): A Vila Andrade apresenta 
dados de incidência, mortalidade e letalidade inferiores ao MSP.  
No cenário mundial, o Brasil está em 3° lugar em nº de casos totais, 2º lugar de óbitos. Brasil em 3º 
lugar em Mortalidade e em 7º em Letalidade 
VACINAÇÃO contra Covid-19:  
Panorama Mundial de Cobertura Vacinal: Brasil apresenta agora 75% da população com pelo 
menos 1 dose e 57% da população completamente vacinada  
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html 
Panorama Geral Unid. Einstein UBSPI,II,III:D1:83,5% pop.cadastrada,D2:57,7%; D3/Ref 2,0% 
 Dra Aline comenta que na UBSPIII em novembro aconteceram apenas 11 coletas e 100%negativo 
para COVID-19. Continuam trabalhando com todas as regras sanitárias, fluxos separados e sala 
especial para coleta de RT-PCR. Todos os serviços com alta procura de pacientes inclusive grupos 
educativos, reveem o fluxo semanalmente. A Vacinação passa por um momento delicado, fazendo 
busca ativa de pessoas para a D2 e a D3. A população está desinformada para o púbico de 12 a 17 
anos, recebem instrutivo com mudanças da prefeitura constantemente. Até hoje receberam 41 
documentos diferentes e precisam de um tempo hábil par informar a população. Agora consideram 
21dias de intervalo entre D1 e D2. Faz um apelo sobre as pessoas retornarem para a D2. Dra Aline 
disse que vai entregar uma lista das escolas da região para se identificar os adolescentes, prazo até 
07.dez.   A Diretora da EMEF P Freire, Luciene comenta que houve um movimento de rematrícula, 
pediram carteira de vacinação e conseguiram mandar crianças p/ vacinação no posto de Saúde..  
Necessidades de insumos: Dra Aline pergunta onde estão distribuindo Cestas Básicas na 
comunidade pois recebem muito usuários com necessidades, faltam fraldas para pacientes 
acamados. Há casos de pessoas que chegam a desmaiar na porta da UBS. CB não é a única 
demanda -, faltam insumos, gás, dinheiro para condução, entre outros. Claudia/PECP (equipe da 
assistência social) fala que a doação de CB não é “porta aberta”, mas podem atender casos de 
recuperação e sugere combinarem um fluxo PECP/Saúde para encaminharem aos mais vulneráveis 
após avaliação da equipe social pois muitas vezes as famílias chegam com outras questões. No dia 
da entrega da CB há 3 dias de oficinas para ações de cidadania e assim acompanham a 
complexidade dos casos.  Marcarão reunião para alinhar detalhes. Claudia também comentou que 
continuam a doar 1000 marmitas/dia nas Mãos de Maria/ UMCP e o Projeto Agrofloresta faz doação 
1x/semana de verduras. no Pavilhão Social. A CUFA também está envolvida e o G10 tem um 
mapeamento do território. As equipes de serviço social da rede multidisciplinar também podem 
ajudar: NASF, SASF, CCA. 

    

https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/roteiro-Multi-pauta-Urbanizacao-25nov21_r1.pdf
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/roteiro-Multi-pauta-Urbanizacao-25nov21_r1.pdf
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html
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3.2 Urbanização II: apresentado por Margareth T./SEHAB para acessar ppt completo vide site 

https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/SEHAB-Multi-Paraisopolis-Corrego-
Antonico-25_11_21.pdf 
Córrego do Antonico: Divisão macro áreas: Antonico, Grotinho, Grotão, Centro-Brejo, Fazendinha 
São 6 faszes de obras.. Expõe o quadro organizado por fase: Domicílios Estimados no projeto inicial, 
Domicílios Estimados na Revisão do Projeto, Selagem, Cadastros Concluídos, Cadastros 
Ausentes/Pendentes, Recusas, Status de Selagem e de Cadastro. 
Atualmente estão na fase 4. Margareth/SEHAB solicita ajuda, pois estão na 6.a visita relacionada à 
remoção de domicílios.  
Em relação ao projeto de 2014 há muito mais domicílios instalados hoje (588 dom.).  
É frente de obras e precisa resgatar cadastro, Secretario João Farias há duas semanas voltou para 
a secretaria. A secretaria está escutando todos e as alternativas de atendimento ainda sem definição.  
A Fase 4 identificou 238 dom (?) a serem removidos. O projeto sempre é revisto no sentido de  
minimizar as remoções.  
Atualmente , as Quadras 50 e 46 estão ok para a etapa de regularização fundiária.  
Estão na fase de setorização, selagem e cadastramento até fim de dez/21. Inicio de obras em 
janeiro/22. Ainda em dezembro precisam aprovar a padronagem(?) junto ao Conselho Gestor. 
Explicações ao morador e início da documentação. Candelária identifica quantos domicílios em cada 
lote. Há um plantão no canteiro de obras sobre assuntos técnicos e jurídicos. Para promover cadastro 
e selagem. Passarão data para falar om o CG. Monica M/CA comenta sobre a espera de uma reunião 
extraordinária do CGUrb de Paraisopolis solicitada pelo segmento da sociedade civil através de uma 
carta assinada pelos conselheiros moradores e representantes das organizações, ainda sem 
resposta. O cronograma específico da regulamentação só vai acontecer com anuência do CG.   
MonicaM reitera solicitação de esclarecimento sobre 4 alternativas de atendimento habitacional 

  

 
3.3 Sabesp: ”Redução de Perdas e Revitalização do Paraisópolis”, representantes da Sabesp 
Julio Cortinolle da Coordenação Socioambiental e o engenheiro Mauricio do departamento de obras 
da área. Para acessar apresentação completa de nov/21 vide link 
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Contrato-de-Performance-
Paraisopolis_Julio.pdf 
Mauricio fala sobre a prestação de serviços de engenharia para redução de perdas em áreas de 
vulnerabilidade social, por meio de assentamentos de novas redes de água/esgoto e substituição, 
regularização e implantação de novas ligações de água e esgoto para aumento da eficiência 
operacional no setor de abastecimento de água do Morumbi e bacia de esgotamento sanitário de 
Itapaiuna e Antonico.. 
O escopo tem 2 partes: 

• Escopo do ÁGUA LEGAL/ SE LIGA NA REDE 

• Escopo de redução do volume perdido 
Iniciais adotadas VD: volume de água disponibilizado e VC: volume de água consumido 
Estima-se perder 515 l/s na rede em Paraisópolis por vazamento, perdas e ligações clandestinas. 
Extensão da rede aprox. 50 km 
Número de habitações irregulares: 14.200. 
Menor Pressão na rede dificulta chegar água na parte mais alta. Iniciaram um trabalho de trocara a 
rede e dificultar redes clandestinas.  
Vazão perdida 515 litros/s (sem uso) 
Há uma previsão de ampliação na estrutura de saneamento nas redes primárias para trazer água 
dos reservatórios para a região.  
Grande foco do saneamento é o projeto Novo Rio Pinheiros e no Córrego do Antonico; o projeto está 
formatado.  
VRP- dependendo da característica da região, vem por gravidade, para a água chegar nos pontos 
mais altos aplica-se pressão na rede com válvula redutora de Pressão, há 20 instaladas. 
DMC: distrito de medição e controle. 
O contrato a ser iniciado contempla caixa d`´água para quem não tem e ligação domiciliar. 
Também Estação de saneamento implantada onde recebem e tratam o esgoto.  
DMC: vai setorizar para monitorar perda de água. Para quem não tem espaço para colocar caixa 
d´água irão fornecer um poste 
Malha de melhoria operacional do sistema de Paraisópolis.  
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Córrego do Antonico:, a Sabesp entra na obra do coletor, infraestrutura de saneamento,  
Estação Elevatória: requerida onde o esgoto não chega por gravidade.  
. Foi apresentada a área de intervenção sob o contrato anual  
Previsão de inicio de obras, abertura das propostas entre fevereiro e março/22. Contrato de 
performance para as empresas trabalharem de acordo com  melhoria do sistema. Prazo da obra: 
Implantação 12 meses    Apuração 18 meses. Meta de economia de 130.560 m3/mês, redução do 
volume perdido 26% . Valor previsto do contrato: R$24.7772.376,28 
Será feito um levantamento social e havterá um gerenciamento 
A remuneração será feita de acordo om o rendimento da obra (contrato por desempenho).  
Deixa contato de aureliofilho@sabesp.com.br Superintendente-Unidade de Negócio Oeste. 

4. Informes: não houve 
 
5. Próxima reunião: Retrospectiva 2021, Planejamento, Cronograma e GT´s para 2022, 
Enfrentamento ao COVID-19/vacinação (via zoom) 

 

todos 

27.01.21 

9h00-

11h15 

mailto:filho@sabesp.com.br

