
 

Extrato da 7ª reunião do GT Parelheiros em 27 de março de 2015 
 
Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e quinze, às nove horas, na Sede da Prefeitura 
de São Paulo, Viaduto do Chá, 15,  9º andar, sala de reuniões da Secretaria de Governo Municipal, 
realizou-se a sétima reunião do Grupo de Trabalho Intersecretarial para criação do Plano de 
Desenvolvimento de Turismo em Parelheiros e Região, instituído pela Portaria 174, de 15 de Abril 
de 2014. A mesa de trabalho foi presidida pelo Sr Odair Henrique Neto, coordenador suplente do 
GT Parelheiros e composta pelos participantes relacionados. 
 
Estiveram presentes: 
 

Adilson Alves Dias Secretaria Municipal de Segurança Urbana 

Alexandre Andrade de Souza  Secretaria Municipal de Segurança Urbana 

Cleide Pandolf  Subprefeita de Capela do Socorro 

Daltro Henrique Pellegrini Brissac Subprefeitura Parelheiros 

Daniel Ingo Haase Companhia de Engenharia de Tráfego – CET  

Davi Douglas Gouveia São Paulo Transporte S/A - Sptrans 

Giselle Cristina Barbosa de Mendonça Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

Jair Medeiro  Supervisão Geral de Abastecimento – ABAST 

Janos Bodi  Secretaria de Governo 

Juliana Nabono Martins São Paulo Turismo S/A – SPTURIS 

Leandro de Oliveira Caetano Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 

Lozilda Campos Alves  Subprefeitura Capela do Socorro 

Luis Henrique Marinho Meira Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e 
Empreendedorismo  

Luis Henrique Marinho Meira  Supervisão Geral de Abastecimento – ABAST 

Nilton Oliveira  Subprefeito de Parelheiros 

Odair Henrique Neto Secretaria de Governo 

Patrícia Marra Sepe Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

Ronaldo Tonobohn Secretaria Municipal de Transportes  

 
Assuntos tratados durante a reunião 

 
Balanço de Entregas 
 
Foram apresentadas as ações propostas e monitoradas pelo GT Parelheiros que já foram 
finalizadas: 

1. Projetos para Sinalização Turística, viária e de Serviços; 
2. Implantação de 850 placas de Sinalização Turística, viária e de Serviços; 
3. Articulação para criação da Superintendência de Proteção Ambiental; 
4. Articulação para criação da Operação Integrada de Proteção Ambiental; 
5. Criação do Conselho Gestor; 
6. Abertura do Posto de Atendimento ao Turista aos finais de Semana em 

cooperação com empresários da região; 
7. Inclusão de Parelheiros nos eventos da Virada Esportiva; 
8. Cursos de formação e capacitação para profissionais e empreendedores de 

hotelaria e turismo; 



9. Criação de feira orgânica piloto no Largo da Batata em Pinheiros priorizando 
produtos e produtores de Parelheiros; 

10. Criação do Programa de Conservação de Estradas Rurais; 
11. Criação e publicação da identidade visual do Polo de Ecoturismo de São Paulo; 
12. Articulação para inauguração do Borboletário de Parelheiros 
13. Desenvolvimento do Programa Agriculturas Paulistanas (ex SP Sustentável) para 

fomento da agricultura urbana através de credito, formalização, regularização 
fundiária e assistência técnica; 
-Convênio Incra (Sala da Cidadania do Incra na Sub de Parelheiros) 
-Feira de Oportunidades 

14. Mapeamento de bens culturais em processo de tombamento; 
15. Convênio Universidade Colúmbia; 
16. Convênio com o Governo do Estado para executar o Programa Melhor Caminho 

de requalificação de 13 km de estradas de terra entre Embura e Pesm - Curucutú. 
 

 
Ações prioritárias do GT no momento 
 
No momento, o GT concentra esforços para que as seguintes ações sejam executadas com 
prioridade. 
 
1 - Contratação de empresa para criação do Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável 
para o Polo de Ecoturismo de São Paulo - Parelheiros/ Marsilac/ Bororé. 
 
A solicitação de descongelamento de recursos no valor total de R$ 446.666,67 para contratação 
de elaboração do plano de desenvolvimento do turismo sustentável do polo de ecoturismo de São 
Paulo estrá sendo tratado no Processo SEI - 6011.2015/0000002-3 e encontra-se em  SF / Coplan. 
 
2 - Requalificação de mais de 100 km de vias de terra nos distritos de Capela do Socorro, 
Parelheiros e Marsilac. 
 
A solicitação de crédito adicional suplementar de R$ 11. 084.302,39 para a dotação 60.10...1016 , 
para que seja feita a execução da manutenção e requalificação de 120 km de vias rurais e de terra 
na região do  Polo de Ecoturismo de São Paulo- Parelheiros – Marsilac – Bororé está sendo 
tratado no Processo SEI - 6012.2015/0000003-7 e encontra-se em SF / Coplan. 
 
Após o empenho do recurso total ou parte dele, será atualizado o  plano de trabalho de forma 
conjunta entre SP-PA, SP-CS e SMSP para melhor execução da requalificação. 
 
 
Andamento de ações recentes do GT 
 
- Site do Polo de Ecoturismo 
SPTuris está incorporando novos itens e informações no site  
http://www.cidadedesaopaulo.com/ecoturismo/ em construção para promover o Polo de 
Ecoturismo de São Paulo, na próxima reunião deverá apresentar um novo cronograma de 
desenvolvimento. 
 
- Curso Turismo Rural / Sindicato Rural  
SPTuris está em negociação com  Sindicato Rural de SP / SENAR para oferecer o Curso de Turismo 
Rural para o Polo de Ecoturismo. 
 

http://www.cidadedesaopaulo.com/ecoturismo/


- Convênio com Universidade de Colúmbia  
SMDU informou que o convênio com a Universidade de Columbia ainda não teve início devido à 
falta de financiamento por parte da Universidade, mas houve uma  parceria com a Universidade 
de Hannover que resultou em projetos com alunos de graduação para extremo sul no município e 
que estes resultados serão disponibilizados em breve para o GT. 
 
- Funai 
1) SMDU enviará para os demais membros do GT um arquivo KML/KMZ com informações sobre as 
demarcação de terras indígenas na cidade de São Paulo. 
 
2) Em reunião entre SGM e Funai realizada em 23/03/2015 para tratar de questões da 
comunidade indígena presente no Polo de Ecoturismo foram tratados os seguintes assuntos: 
 

a. Apresentação do representante da Funai em SP; 
Sr Marcio José Alvim do Nascimento 
Coordenador Técnico Local - Coordenação Técnica Local de São Paulo - Coordenação Regional do 
Litoral Sudeste 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO-FUNAI - Telefone: 11-3224-8162 e 13-99779-2140. 
 

b. Desenvolvimento do Polo de Ecoturismo de São Paulo 
Esclarecimentos para a Funai por parte da Prefeitura sobre o projeto de desenvolvimento do Polo 
de Ecoturismo de São Paulo, Parelheiros,  Marsilac e Bororé; 
 

c. Entendimento do  Processo de demarcação de áreas indígenas. 
i) Estudos de identificação e delimitação, a cargo da Funai; 
ii) Contraditório administrativo; 
iii) Declaração dos limites, a cargo do Ministro da Justiça; (Fase Atual, aguarda a portaria 
declaratória do Ministro da Justiça) 
iv) Demarcação física, a cargo da Funai; 
v) Levantamento fundiário de avaliação de benfeitorias implementadas pelos ocupantes não-
índios, a cargo da Funai, realizado em conjunto com o cadastro dos ocupantes não-índios, a cargo 
do Incra; 
vi) Homologação da demarcação, a cargo da Presidência da República; 
vii) Retirada de ocupantes não-índios, com pagamento de benfeitorias consideradas de boa-fé, a 
cargo da Funai, e reassentamento dos ocupantes não-índios que atendem ao perfil da reforma, a 
cargo do Incra; 
viii) Registro das terras indígenas na Secretaria de Patrimônio da União, a cargo da Funai; e 
ix) Interdição de áreas para a proteção de povos indígenas isolados, a cargo da Funai. 
 

d. Ação de esclarecimento com a população interessada para entendimento dos tramites do 
processo de demarcação de áreas indígenas em Parelheiros; 

A Funai se coloca a disposição para uma reunião de esclarecimento com os proprietários de 
imóveis que estão no interior da demarcação. 
 

e. Operações Integradas de Defesa Ambiental com participação da Funai; 
Após as ações de esclarecimentos a Funai está a disposição para participar das operações de 
defesa ambiental, dentro de uma ação de mediação, esclarecimento e troca de informações. 
 

f. Cursos de capacitação para o Turismo e Agricultura para a comunidade indígena. 
Inserção da comunidade indígena na oferta de cursos voltados para o turismo e agricultura. 
 
 



- Transporte Público Rural 
A Câmara Municipal de São Paulo promoverá em breve uma audiência pública na região de 
Parelheiros e Marsilac para discutir  necessidades de transporte público no interior do Polo. 
 
SPTrans acrescentou que na nova licitação do transporte público está previsto a existência de 
transporte complementares, como itinerários turísticos e rurais. 
 
 
- Imóvel do Clube dos Bancários – Ilha do Bororé 
Foi informado que a Secretaria de Finanças produziu um documento informando o histórico do 
processo 2002–0.255.614–6  que trada de Dação de Pagamento do imóvel do Clube dos Bancários 
na Ilha do Bororé, o documento pode ser acessado pelo link  
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/arquivos/situacao_ilha_bob
ore.doc  
 
 
- Regulamentação da lei do polo 
Durante o processo de sugestões para o texto do decreto para regulamentar  a Lei nº 15.953, de 
07 de janeiro de 201, que dispõe sobre a criação do Pólo de Ecoturismo nos Distritos de 
Parelheiros e Marsilac até os limites da Área de Proteção Ambiental Bororé-Colônia, foram 
sugeridos novos  artigos que não poderão ser inseridos em um decreto regulamentador por se 
tratar de assuntos não previstos na referida lei,  neste caso, será regulamentado o que couber e 
os nosso assuntos deverão ser tratados  e encaminhados como um novo projeto de lei na Câmara 
Municipal de São Paulo, que promoverá o diálogo com as comunidades no que for pertinente a 
atividade legislativa. A minuta de regulamentação está sendo avaliada por SVMA e SMDTE para 
depois finalizarmos. 
 
 
- Requerimentos do Ministério Público Federal MPF 
O Ministério Público Federal MPF, provocado pela comunidade indígena, requereu  a SGM, 
Subprefeitura de Parelheiros, São Paulo Turismo e Conselho Gestor do Polo, diversas informações 
referente ao Polo de Ecoturismo de São Paulo, todas os questionamentos ao MPF foram 
respondidos. 
 
  
- Assinatura do Convênio Melhor Caminho 
A Prefeitura de São Paulo assinou o Convênio Melhor Caminho com a  Secretaria de Estado da 
Agricultura prevendo investimento em torno de 3 milhões para requalificação de quase 13 km da 
Estrada Bela Vista e Ponte Alta para viabilizar ao acesso entre Embura e o Parque Estadual da 
Serra do Mar – PESM Curucutu. Devem iniciar até junho/14 dias e levar aproximadamente 6 
meses para execução. 
 
A contrapartida da Prefeitura consiste basicamente em:  
•         Auxiliar a Codasp no relacionamento com a comunidade local; 
•         Auxiliar na emissão de autorização dos proprietários permitindo entrar entre 1 e 2 metros 
em suas propriedades para alargar as estadas em alguns pontos; 
•         Prover o licenciamento necessário para movimentação de terra e remoção de árvores e 
outros licenciamentos cabíveis; 
•         Prover hospedagem e alimentação aos trabalhadores da Codasp enquanto durar as obras 
(licitar na região); 
•         Outras que estão explicitas no convênio e legislação estadual. 
  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/arquivos/situacao_ilha_bobore.doc
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/arquivos/situacao_ilha_bobore.doc


A gestão da obra será feita em conjunto entre SP-PA e a Codasp 
  
1ª Fase, Requalificação das Estradas Bela Vista e Ponte Alta, no bairro Engº Marsilac no Polo de 
Ecoturismo de São Paulo – Parelheiros – Marsilac , correção de dois trechos, 5,88 e 7,06 Km, 
perfazendo 12,94 KM, Valor do Convênio, R$ 2.927.358,44, sendo, Estado, R$ 2.626.317,51 ( sem 
transferência, execução direta em obras) e Município, R$ 301.040,93 ( contrapartida em serviços) 
 
 
- Novos cursos para área de Turismo e Agricultura 
SMDTE desenvolverá um novo curso para área de agricultura, um novo curso para área de 
turismo está sendo desenvolvido em parceria entre SPTuris e Sindicato Rural. 
 
 
- Novo convênio com o Incra para auxiliar no cadastramento e georeferenciamento de imóveis 
rurais pelo Programa Agriculturas Paulistanas 
SMDTE, atravbé do Programa Agriculturas Paulistanas está desenvolvendo um novo contrato com 
o Incra para viabilizar o  georeferenciamento de propriedades rurais como parte das ações de 
regulalização fundiária, somando ao convênio já assinado para criar uma Unidade Municipal de 
Cadastro do Incra na Subprefeitura de Parelheiros. 
 
- Datas Comemorativas 
A Subprefeitura de Parelheiros, Subprefeitura da Capela do Socorro e o Conselho Gestor do Polo 
de Ecoturismo devem, de forma conjunta, consolidar todas as datas comemorativas e de eventos 
não oficiais que ocorrem nos distritos de Capela do Socorro, Grajaú, Parelheiros e Marsilac para 
que sejam inseridos no Calendário oficial de eventos da Cidade de São Paulo. 
 
Pauta para a próxima reunião em 15 de abril às 14 horas. 
 
- Planejamento orçamentário para as ações 2016; 
- Atualização das entregas do GT; 
- Plano de Segurança – Andamento e atualizações (SMSU); 
- Apresentação da Sudam e Oidam (SMSU); 
- Apresentação do Programa  Agriculturas Paulistanas  (SMDTE); 
- Ações da SPTURIS no PAT Parelheiros - Apresentação (SPTURIS); 
- Novo cronograma do site do Polo de Ecoturismo (SPTURIS); 
- Projetos em parceria com a Universidade de Hannover (SMDU); 
- Consolidação do calendário comemorativo e de eventos do Polo de Ecoturismo ( SP-PA / SP-CS e 
Conselho Gestor do Polo). 
 
 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas.  
  
 
 
 

Odair Henrique Neto 
Secretaria de Governo Municipal 

Coordenador Suplente 
 


