
 

 

Extrato da 6ª reunião do GT Parelheiros em 28 de novembro de 2014 

 

Aos vinte e outo dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às quatorze 

horas, na Sede da Prefeitura de São Paulo, Viaduto do Chá, 9 andar, Sala de 

Reuniões de SGM, realizou-se a sexta 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 composta pelos participantes relacionados abaixo e 

presidida pelo Sr Odair Henrique Neto, coordenador suplente do GT Parelheiros. 

Estiveram presentes: 

Alexandre Andrade de Souza  Secretaria Municipal de Segurança Urbana 

Daniel Ingo Haase Companhia de Engenharia de Tráfego – CET  

Fernanda Ascar São Paulo Turismo S/A – SPTURIS 

Janus Bodi Superintendência das Usinas de Asfalto – SPUA) 

Loide Cruz Vidal Parlato  Subprefeitura Parelheiros 

Lozilda Campos Alves  Subprefeitura Capela do Socorro 

Luis Henrique Marinho Meira  Supervisão Geral de Abastecimento – ABAST 

Odair Henrique Neto Secretaria de Governo 

Ronaldo Tonobohn Secretaria Municipal de Transportes  

Suzana Leite Nogueira Karagiannidis Companhia de Engenharia de Tráfego – CET  

Osvaldo Napoleão  Gab Vice Prefeita 

Mariana Rocha Oliveira Gab Prefeito 

Antonio R.Costa Filho  Subprefeitura Capela do Socorro 

Cleide Pandolf Subprefeitura Capela do Socorro 

Raquel Rodrigues dos Santos SPTrans 

Alexandre C. Nagre SPTrans 

Pedro de Matos SPTrans 

Branca Mandetta SPTrans 

Persival Santi SPUA 

Nilton Aparecido de Olivera Subprefeitura Parelheiros 

 

Apresentação de projetos de corredores e terminais de ônibus para a região 

A Reunião iniciou com a apresentação de SPTrans dos projetos de corredores e 

terminais de ônibus previstos para os distritos do Grajaú e Parelheiros.  

 



 

Acompanhamento de execução da sinalização turística, urbana e de 

serviços 

Em seguida a CET apresentou o andamento da execução do Programa de 

Orientação de Tráfego – POT, informando que 100% das 214 placas de 

informações turísticas foram instaladas e que aproximadamente 222 das 631 

placas de sinalização urbana e de serviços previstas já foram instaladas, os 

restantes serões instalados até o dia 20/12/2014, totalizando 845 placas. A CET 

informou ainda que a implantação está sendo executada de forma 

extraordinariamente rápida, mais do que na operação para a Copa de 2014.  

 

Projeto de requalificação do uso de espaço público na primeira balsa 

Na sequencia, a Subprefeitura da Capela do Socorro apresentou um projeto para 

requalificar um espaço de uso público que se encontra degradado e com 

ocupação ilegal recorrente. O local é localizado na 1ª balsa da Represa Billings, 

que conecta o bairro do Grajaú com a Ilha do Bororé. A proposta principal do 

projeto é criar quiosques para regular o comércio ambulante, área para 

churrascos, área para esportes e feiras, píeres para pesca, ciclovia, 

equipamentos para ginastica, posto de atendimento ao turista com possibilidades 

de compartilhamento com a GCM e áreas para estacionamento de bicicletas. O 

projeto está estimado em dois milhões. 

 

Inscrição no Cadin Estadual  

SGM informa que inscrição da prefeitura no Cadin Estadual foi suspensa por SNJ, 

portanto, o município tem total  condições de realizar convênios com o Estado, em 

especial o Convênio Melhor Caminho para requalificação de estradas rurais 

avaliado em 3 milhões de reais,  e o Convênio para criação de parques e ciclovias 

na Represa do Guarapiranga avaliado em quinze milhões de reais. 

 

Programa São Paulo Sustentável 

O Sr Oswaldo Napoleão, chefe de gabinete da vide prefeita Nádia Campeão, 

convidou os participantes que caso queiram contribuir com a formatação de um 

programa de desenvolvimento sustentável focado na agricultura orgânica, familiar 

e urbana, podem participar desta discussão que será realizada esta semana no 

Gabinete da vice prefeita para desenvolver o Programa São Paulo Sustentável, 

que deve absorver grande parte do Programa de Desenvolvimento Agroambiental 

elaborado por SMDTE. 



 

Superintendência de Defesa Ambiental  

O Sr Oswaldo Napoleão informou ainda que o município criará a 

Superintendência de Defesa Ambiental através da Secretaria de Segurança 

Urbana para ampliar, aperfeiçoar, otimizar e organizar a defesa das áreas de 

proteção ambiental, mananciais e áreas rurais do município, em total consonância 

com Plano de Segurança de SMSU que pretende ampliar a atuação e 

infraestrutura da Guarda Ambiental na proteção do Polo de Ecoturismo de São 

Paul. 

 

Sugestões de agenda 

A Sra. Mariana Rocha Oliveira do Gabinete do prefeito solicitou sugestões dos 

presentes para criação de uma agenda com o Sr Prefeito na região do Polo de 

Ecoturismo. 

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas.  

 

 

 

 Odair Henrique Neto 
Secretaria de Governo Municipal 

Coordenador Suplente 
 


