
1ª reunião do GT Parelheiros em 23 de maio de 2014  

Ao vinte e três dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala de 
reunião da Secretaria de Governo Municipal, situada no Viaduto do Chá, número quinze, 
nono andar, realizou-se a primeira reunião do Grupo de Trabalho Intersecretarial, instituído 
pela Portaria 174, de 15 de Abril de 2014, e Portaria 196, de 30 de Abril de 2014, presidida 
por Odair Henrique Neto, suplente da Secretaria do Governo Municipal, com o objetivo de 
acompanhar e incentivar à aplicação da Lei 15.953, de 07.01.2014, que dispõe sobre a 
criação na cidade de São Paulo do Polo de Ecoturismo nos Distritos de Parelheiros; 
elaborar e apresentar o Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável em 
Parelheiros/Marsilac e Região; e monitorar as políticas, ações, pesquisas e investimentos 
das diversas Secretarias na área de atuação do Grupo de Trabalho.  

Estiveram presentes: 

Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras  Adriana Siano Boggio Biazzi 
Companhia de Engenharia de Tráfego – CET  Suzana Leite Nogueira Karagiannidis 
Companhia de Engenharia de Tráfego – CET  Daniel Ingo Haase 
Companhia de Engenharia de Tráfego – CET  Vicente P.M.Petrocelli 

Gabinete do Prefeito  Priscila Specie 
São Paulo Transporte S/A - Sptrans Davi Douglas Gouveia 
São Paulo Turismo S/A – SPTURIS Fernanda Ascar 
São Paulo Turismo S/A – SPTURIS Rachel Vettori 

Secretaria de Governo Odair Henrique Neto 
Secretaria Municipal de Cultura Nadia Somekh 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Patrícia Marra Sepe 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Giselle Cristina Barbosa de Mendonça 
Secretaria Municipal de Segurança Urbana Rubens Trapiá 
Secretaria Municipal de Segurança Urbana Alexandre Andrade de Souza  
Secretaria Municipal de Transportes  Ronaldo Tonobohn 
Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e 
Empreendedorismo.  Marcelo Freire de Lima 
Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e 
Empreendedorismo.  Luiz Barbosa de Arantes 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente Hélia Maria Santa B. Pereira 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente Gláucia Keiko Sesoko  
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente Simone Miketen 
Subprefeitura Capela do Socorro Lozilda Campos Alves  
Subprefeitura Parelheiros Nilton Aparecido de Oliveira 
Subprefeitura Parelheiros Loide Cruz Vidal Parlato  
Subprefeitura Parelheiros Daltro Henrique Pellegrini Brissac  
Subprefeitura Parelheiros Solange Aparecida Dias 
Superintendência das Usinas de Asfalto – SPUA Sérgio Antonio Alcalá 
Superintendência das Usinas de Asfalto – SPUA Janus Bodi 
Supervisão Geral de Abastecimento – ABAST Luis Henrique Marinho Meira  

  

Extrato da reunião: 

O Sr. Odair Henrique Neto cumprimentou e deu boas vindas aos presentes, justificou a 
ausência do Secretário de Governo e Coordenador do GT, Secretário Francisco Macena, 



informando que o mesmo estava em reunião com o Sr. Prefeito. Esclareceu que a Sra. 
Priscila Specie, do Gabinete do Prefeito, participará como convidada e acompanhará as 
deliberações do GT. Iniciou-se a reunião com a apresentação das propostas do GT que 
após aprovada por unanimidade resultou nas seguintes deliberações:  

1) Ciclovia Varginha – Parelheiros – Barragem / Par elheiros – Embura – Marsilac: Os 
problemas relatados na apresentação serão objeto de reunião na Subprefeitura de 
Parelheiros com novo Subprefeito, Sr Nilton Aparecido de Oliveira e os respectivos 
gestores das obras e representantes da Superintendência da Usina de Asfalto – SPUA. 

2) Melhoramentos viários de ruas e estradas de terra: Dada como prioritária será 
necessário que SMSP verifique a possibilidade de utilizar recursos próprios, e/ou solicitar 
recursos para o FEMA/SVMA, e/ou incluir  no orçamento de 2015. 

3) Rede de Ciclorrotas :  Será necessário que a CET faça um projeto e orçamento para 
apresentar na próxima reunião do GT.  

4) Convênio /Cooperação Técnica de estudos e pesqui sas na Zona Sul com 
Columbia University: Com as tratativas avançadas entre SMDU/Columbia e SGM, a 
Cerimônia de Assinatura do respectivo convênio será realizado no dia trinta de maio em 
local e hora a ser definido pelo cerimonial do Prefeito.  

5) Posto de Atendimento e/ou apoio ao Turista – PAT : Será necessário que SMSP + 
SP/PA +  SP/CS verifiquem a possibilidade de utilizar recursos próprios, e/ou solicitar 
recursos para o FEMA/SVMA, e/ou incluir no orçamento de 2015.  

6) Portal de Entrada: Será necessário que SMSP + a SP/PA + a SP/CS verifiquem a 
possibilidade de utilizar recursos próprios, e/ou solicitar recursos para o FEMA/SVMA, e/ou 
incluir  no orçamento de 2015.  

7) Readequação viária do centro de Parelheiros: Será necessário que  SMSP + SP/PA 
verifiquem  a possibilidade de utilizar recursos próprios, e/ou solicitar recursos para o 
FUNDURB  ou FEMA, e/ou incluir  no orçamento de 2015.  

8) Implantação de novas áreas verdes ao longo do Ro doanel Sul: Em andamento por 
SVMA mas sem previsão de recursos ou prazos.  

9) Ciclovia Ferroviária:  Será necessário  que SVMA analise a possibilidade de trocar as 
multas ambientais da América Latina Logística – ALL por benfeitorias utilizando o Decreto 
54 4241. Há interesse da ALL nesta possibilidade.  

10) Trem Turístico  Varginha – Eng Evangelista:  Será necessário que SVMA analise se 
há interesse em implantar o Trem Turístico através de licitação, caso a ALL recupere a 
linha ferroviária entre Varginha e Est Evangelista. 

11) Museu Geológico Cratera da Colônia: Será necessário que SMC apresente  o 
detalhamento deste projeto na próxima reunião do GT.  



12) Rota Márcia Prado: a SMSP e a SP/CS estão apoiando o evento organizado pelo 
CicloBR para 14 de dezembro de 2014, aonde pretende receber 10 mil ciclistas.  

13) Virada Esportiva – Aventuras em Parelheiros:  Será necessário que SP/PA e a 
SP/CS solicitem a inclusão de Parelheiros e Região no calendário da Virada Esportiva para 
SEME, com foco em atividades de ecoturismo.  

14) Canoagem no Rio Capivari: Roteiro anteriormente em experimentação agora segue 
em operação com apoio da SP-PA na divulgação. Deve entrar no site de Parelheiros. 

15) Terreno na Ilha do Bororé para Centro de Educaç ão e Recreação Ambiental e 
Polo Receptivo de Turismo : a SGM fará consulta para identificar a situação atual da 
proposta de doação do terreno, antigo clube, pelo sindicato dos bancários  em troca dívida 
ativa  com a prefeitura.  

16) Confecção de guias e mapas turísticos:  Será necessário que SVMA contrate  a 
confecção e novas tiragens do Guia e Mapa Turístico  - Ecoturismo e Agroecologia no 
Extremo Sul de São Paulo.  

17) Criação do Plano de Turismo de Parelheiros, mar ca e site promovendo o polo: A 
SGM contratou a SPTuris para formatação do Plano de Turismo de Parelheiros e criação 
de site para promover a região. A criação da marca será feita em conjunto entre SPTuris e 
a SECOM.  

18) Formação de guias, monitores e capacitação de agênc ias de turismo:  Será 
necessário  que a Secretaria do Trabalho crie  cursos de guias regionais, capacitação de 
guias turísticos formados e, em conjunto com SPTuris, capacitar agências de turismo 
receptivo para explorar roteiros na região.  

19) Roteiros Guiados de ônibus e Bicicleta : Recomendado que SP/PA +  SP/CS + CET 
+SPTuris  publiquem licitação para exploração do serviço.   

20) Campanha de mídia para divulgação do Polo de Tu rismo de Parelheiros: Avaliado 
em 11 milhões, muitas ações devem ser feitas antes de dispor recursos nesta campanha. 

 21) Sinalização POT Turística e de Serviços: Através dos srs Ronaldo Tonobohn e 
Vicente Petrocelli, a CET apresentou o projeto do POT – Programa de Orientação ao 
Tráfego direcionado para sinalização do Polo de Turismo de Parelheiros e Região, um total 
de 618 placas de sinalização para o Turismo, Urbana e de Serviços, orçados em R$ 
2.140.000,00 (dois milhões, cento e quarenta mil reais) que serão implantadas ao longo de 
2014. O projeto está em finalização e o cronograma será apresentado na próxima reunião 
do GT.  

22) Sinalização do Borboletário : Houve discussão sobre a inclusão ou não da sinalização 
do futuro Borboletário. Por unanimidade o GT Parelheiros recomendou que considerando a 
importância para o desenvolvimento do Plano de Turismo de Parelheiros e Região, a CET 



incluísse a sinalização do Borboletário em seu POT  – Programa de Orientação ao 
Tráfego.  

23) Capacitação de produtores para o Turismo Agroecológ ico :  Será necessário que 
SDTE e ABAST desenvolvam  um Programa de Capacitação de Produtores para o 
Turismo Rural Agroecológico.  

24) Calendário de Eventos de Parelheiros e Região: a SP/PA ; a SP/CS e SPTuris 
apresentarão um calendário contendo todos os eventos da região para a próxima reunião 
do GT.  

25) Plano de Segurança: a SMSU apresentará um Plano de Segurança o Polo de 
Turismo de Parelheiros e Região na próxima reunião do GT.  

26) Mapeamento do Patrimônio Histórico e Cultural: SMC apresentará mapeamento 
contendo o registro e a história da região, identificando marcos históricos, culturais e o 
patrimônio histórico na próxima reunião do GT.  

27) Mapeamento de Áreas da antiga Rede Ferroviária Fede ral: Será necessário que 
SMDU faça o mapeamento das áreas pertencentes a antiga Rede Ferroviária Federal 
através da cooperação entre SPUrbanismo e Secretaria de Patrimônio da União e 
apresentar um cronograma deste mapeamento na próxima reunião do GT.   

28) Convênio com o Estado para implantação de estradas rurais: Será necessário  que 
SP/PA e SGM verifiquem a viabilidade do Convênio de 2,8 (dois milhões e oitocentos mil) 
com o Estado para o programa Melhor Caminho para realização de projeto, avaliação 
técnica, abertura ou alargamento de via, terraplenagem, quebra de barranco, raspagem, 
drenagem, e revestimento com cascalho em 13 km da Estrada Ponte Alta, a fim de facilitar 
acesso entre Embura e o Parque Estadual da Serra do Mar – Curucutu, e apresentar na 
próxima reunião do GT.  

29) Próxima reunião do GT: Ficou estabelecida a data de 16/06/2014 as 14:30 para a 
segunda reunião do GT, com a seguinte pauta: Entrega dos planos e informações 
acordadas na primeira reunião; Apresentação de novas sugestões para o plano; Estudo da 
Lei 15.953; e Plano de Ação para aplicação da Lei 15.953. 

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

 

Odair Henrique Neto  
Secretaria de Governo Municipal 

Coordenador Suplente 
 


