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Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito deu-se início às dezenove horas, em segunda 
chamada, a 9ª  Reunião  do Conselho Gestor  da Quadra 36  – ZEIS 3  - Campos Elíseos, na Alameda Glete, 
65. Sra. Kátia dá início à reunião cuja pauta é a apresentação dos estudos de casos. Informa que fará uma 
apresentação curta sobre os estudos realizados até o momento com o objetivo de informar aos membros do 
conselho gestor e demais presentes. Em seguida foi apresentado o resultado, onde, dos 35 estudos de caso 
discutidos na reunião anterior, dentre as quais, 14 famílias receberam pareceres favoráveis e 21 
desfavoráveis. Dos 14 favoráveis, 11 já estão recebendo auxílio moradia pela CDHU e 3 estão em processo 
de inclusão no HabitaSampa para posterior encaminhamento ao CDHU, a fim de ser realizado o cadastro 
para inclusão no auxílio moradia. Dos 21 estudos de caso desfavoráveis, 1 munícipe foi mobilizado e não 
compareceu ao plantão, 6 já estão cientes do parecer e 14 munícipes não foram localizados e solicitamos 
aos conselheiros caso tenham o contato destes munícipes que compareçam ao plantão social. Sra. Kátia 
solicita aos conselheiros que tenham o contato desses moradores que os encaminhem ao plantão social, que 
é realizado no período de segunda a sexta-feira, no horário das 13h30 às 17h00, no local onde está sendo 
realizada a reunião. Faz considerações adicionais sobre os estudos de casos enviados em 27.08.18 
contendo 46 nomes, dos quais 3 casos já foram solucionados, 36 não há registro de comparecimento no 
plantão social, ou seja, não há registro de atendimento desde o período que o plantão foi instalado até agora 
e durante todo o processo de desocupação da área; uma moradora que informou que morava fora do 
perímetro e 6 casos que já estão passando por novo estudo de caso. Enfatiza que o plantão social está 
sendo realizado na Alameda Glete, 65 - das 13h30 às 17h00. Esclarece que o novo espaço está alugado 
para as atividades das Quadras 36, 37 e 38. A Sra. Lizete, conselheira, diz que a primeira lista enviada em 
junho teria 41 nomes, enviada pelo Sr. Jonathas, DTS-Centro, anteriormente, onde há 35 nomes e pede 
esclarecimento, porque não coincidem os números e a segunda questão é sobre o critério de avaliação dos 
casos favoráveis e desfavoráveis. Sra. Kátia informa que algumas pessoas que constam na lista, já estavam 
com parecer definido e compunham a listagem anterior e que a diferença na listagem pode se referir a algum 
estudo de caso anterior que já tinham recebido um parecer e neste caso foi excluído. Sra. Lizete, pede 
informação sobre a questão do senhor José. Sra. Kátia informa que ele foi arrolado como comércio. Sra. 
Natalina pede esclarecimento sobre os casos de comércio e moradia. Sra. Kátia esclarece que há um grupo 
de trabalho chamado, CCIS - Comissão de Comércio de Interesse Social, que está discutindo essa questão 
que em geral acontece em remoções de frente de obra. Independente de ser moradia, os domicílios mistos 
são identificados, mas o grupo de trabalho foi constituído para tratar esta questão, pois, é uma questão que 
não acontece somente nas quadras. Sra. Natalina, diz que ali se tratava de uma moradia mista. Sra. Katia 
esclarece que essas questões estão sendo tratadas no grupo de trabalho CCIS; há casos que são indícios de 
comércio e moradia, mas que a equipe social faz esta verificação junto com arquitetos e que verificará estes 
casos como o do Sr. José e do Sr. Paulo. Sr. Felipe sugere que SEHAB seja mais transparente no processo, 
e que informe os critérios de aprovação e de desaprovação, pois, há pessoas que comprovam que moravam 
na quadra, para que se possa auxiliá-los e que todos deem continuidade ao trabalho. Sra. Cássia, informa 
que a população está com dificuldade em entender o processo, com relação ao atendimento na CDHU. Sra. 
Kátia lembra que a falta de entendimento da população é a dificuldade própria do munícipe, e que devem 
procurar o plantão social, inúmeras vezes, devendo ser atendida de forma que compreenda o que está sendo 
solicitado. Aceita a solicitação do conselheiro Felipe com relação à transparência, e se compromete em 



responder sobre a diferença dos números das listagens. Sr. Felipe reitera que entende ser fundamental o 
esclarecimento dos critérios de atendimento. Sra. Lizete também gostaria de informar que os moradores 
buscam entender o momento atual, mas a complexidade do processo dificulta muito, pois são vários entes 
que o compõe CDHU, SEHAB, etc., a solicitação é a de reconhecimento da complexidade e de ter dados 
claros e precisos a cerca do processo de intervenção que está acontecendo. Entendem ser consenso e 
compreende não ser falta de ética que se diga os critérios para que sejam favoráveis ou não e assim possam 
amparo os que de fato tem direito. Sra. Kátia diz que tornar o processo transparente, não quer dizer que se 
tenha que trata-lo publicamente, pois, quando se trata de estudo de caso, trata-se de algo particular, que a 
família relata em momento privado com o assistente social e não seria ético o assistente social diante de uma 
reunião dizer os motivos que culminaram no parecer da equipe técnica, pois se tratam de questões 
particulares. Sr. Felipe, conselheiro, afirma que não é isso o que estão sugerindo, mas que apenas sejam 
divulgados quais os critérios que foram adotados. Sra. Cássia complementa que não é necessário que seja 
tão minucioso, mas, apenas que não foi comprovado vínculo, ou foi comprovado vínculo, pois, não há como 
se criar um vínculo. Sra. Kátia reitera que 90% dos casos apresentados pela CDHU foram solucionados em 
menos de 3 semanas. Foram feitos estudos de casos em equipe e procurou-se sanar as pendências, nas 
quais pessoas que nunca compareceram ao plantão, não comprovam vínculo, tiveram seus pareceres 
desfavoráveis. Sra. Cássia diz que apresentou algumas cartas escritas pela Sra. Marcela e que eram 
comprovantes que as pessoas tinham e pede esclarecimento sobre estes casos. Sra. Kátia informa que os 
casos serão analisados e que é necessário o comparecimento dos interessados no plantão social. Sr. 
Sylvanus pede a palavra e diz que morava na quadra e que infelizmente recebeu parecer desfavorável, 
embora tenha entregado comprovante de endereço, informa que compareceu ao plantão social, nas 
reuniões, mas que a equipe técnica não esteve no local em que moravam e desta forma seu parecer foi 
desfavorável. Sr. Felipe diz que ao mandar a listagem, os conselheiros não exigem que todas as pessoas 
sejam cadastradas, e que quando cobram transparência é sobre a questão pública e não sobre o privado. 
Sra. Lizete entende que seja importante que se chegue a uma conclusão, no sentido de que se o resultado é 
público, a informação de forma macro, é passível de ser pública e isso deve ser divulgado. Sra. Débora, CTS 
- esclarece que com relação à listagem de 46 nomes, 1 morador já está incluído em auxílio moradia e 5 
nomes estão sem respostas, e se comprometem a incluir na listagem do dia 27/08/18. Sr. Filipe, DTS-Centro, 
diz que há duas listagens, uma com 41 nomes e outra com 46 nomes. A que está se discutindo hoje é a 
devolutiva da primeira lista com 41 casos e que os estudos já foram realizados. Informa que SEHAB 
reconhece um erro na questão dos 6 moradores e se compromete para a próxima reunião trazer a devolutiva 
destes casos e que no plantão social, oportunamente estará disponível esta listagem com os nomes dos 
moradores com parecer favorável e desfavorável e os respectivos motivos. Com relação às famílias que não 
estão identificadas por SEHAB e que constam na listagem entregue pelos conselheiros, solicita que os 
mesmos auxiliem na tarefa de fazer o contato com as famílias para que procurem o plantão social, e assim 
seja possível qualificar os estudos de casos para um posterior encaminhamento à atendimento habitacional, 
desde que cumpram os critérios de cadastramento. Sr. Filipe, DTS-Centro, agradece aos conselheiros que 
estão de certa forma forçando o poder publico ao atendimento a todas as famílias que comprovem vínculo 
com o território. Sra. Débora informa que é muito importante este auxílio dos conselheiros, por que são 11 
famílias sem contato, e assim não é possível a convocação para comparecer ao plantão social, não há a 
informação destas famílias, telefone, endereço, etc. e sem este contato não tem como realizar um parecer 
porque não se consegue passar da etapa de identificação para ir ao estudo de caso. Lembra que o plantão 
social está aberto para atender as famílias. Sra. Cássia, conselheira, diz que com relação a famílias que 
nunca compareceram no plantão, são pessoas que trabalham ou viajam, informa que tentou contato com a 
Sra. Simone, DTS-Centro, mas não conseguiu falar com ela, para saber se essas pessoas deveriam estar 
presentes nesta reunião. Sra. Lizete, conselheira, acredita que irá iniciar uma nova etapa e que os 
conselheiros estão dispostos e disponíveis a ajudar, andando pelo bairro com os moradores, para ajudar a 
montar esta lista. Informa que com relação à lista de 41 nomes encaminhada ao final de maio/junho, as 
pessoas não estão em auxílio moradia, não estão cadastradas, e que assim que foi iniciado o processo de 
cadastramento, solicitou a busca ativa, solicitação esta feita pelo conselheiro Felipe. Sra. Kátia lembra aos 
presentes que fazer uma lista ou apresentar nomes não quer dizer que o estudo de caso será favorável. Sra. 
Lizete, concorda,  enfatizando ser  um  interesse comum  encerrar esse processo de  estudos  de  caso.  Sra. 



Kátia retoma a fala e diz que não dá pra chegar com uma lista de mais 100 nomes e aguardar a aprovação 
dos mesmos. Sr. Felipe, conselheiro, diz que a questão da listagem passa pela maneira como surgiram os 
estudos de casos, pois, encontravam pessoas e perguntavam, você está cadastrado? Lembra que há a 
questão do desmembramento das famílias para que todas sejam beneficiadas. Esclarece que até completar  
o processo de remoção fizeram este trabalho de acompanhamento dos moradores e os conselheiros 
acordaram entre si, que essa listagem de agosto seria a última, já que todos os movimentos e lideranças 
pactuaram sobre todas as pessoas que moravam na quadra e não foram cadastradas. Continua dizendo que 
a questão da busca ativa é fundamental para concluir o processo e a transparência, informa que estão é 
necessário que DTS-Centro diga quem são as pessoas que estão com dificuldade em encontrar. Sr. Filipe, 
DTS-Centro, diz que o apelo que se faz é o de que os conselheiros repassem os contatos destas pessoas 
que nunca compareceram aos plantões e que afirmam morar na área para que se possa dar continuidade 
aos estudos de casos. Sr. Felipe, conselheiro, solicita que a listagem que será afixada no plantão social 
contenha as categorias favoráveis e desfavoráveis e que seja enviada uma cópia digital aos conselheiros de 
forma clara, diz que quando se fala da necessidade em encontrar determinadas pessoas, entendem que a 
relação do conselho com o poder publico é de complementariedade, todos estão lutando pelo direito das 
famílias e que as famílias tem direito de saber porque não receberão atendimento, quanto a questão de 
encaminhar os pareceres aos conselheiros, há que se observar o sigilo profissional, os assistentes sociais 
respondem pelo sigilo profissional conforme o código de ética da profissão, a lista será publicizada com 
informação geral, e o morador irá receber a informação individualmente no plantão social. Sra. Renata pede  
a palavra e diz que há 3 meses houve a desapropriação e a maioria está sem beneficio, sem receber o 
auxílio moradia. A Sra Kátia, SEHAB lembra que somente 6 famílias estão sem estudo de caso e que 35 já 
receberam o parecer, 21 tiveram o parecer desfavorável e 14 favorável. Reafirma que há uma equipe social 
que realiza os estudos, passa por uma análise dos assistentes sociais, dos técnicos, a coordenadora social e 
a diretora, que também são assistentes sociais auxilia neste processo de estudo quando necessário, e 
quando há algum caso mais complexo, ou paire alguma dúvida ela mesma verifica. Ressalta que não há um 
estudo de caso que simplemente alguém caracteriza como desfavorável sem analisar, por mera vontade 
própria, como se fosse um sorteio, são assistentes sociais efetivas, de carreira. A resposta foi dada e restam 
6 famílias que por algum motivo que não se sabe dizer qual, ficaram de fora. Sr. Felipe, conselheiro lembra 
que a morosidade do processo é grande. Sra. Kátia retoma a fala e lembra que não se pode colocar em 
dúvida o trabalho da equipe, nem no território e nem na Secretaria. Sra Natalina diz que se devem dizer 
claramente os critérios para favoráveis ou desfavoráveis, eles tem que ser público, o parecer é favorável 
porque atendeu o critério público e não está favorável porque não atendeu os critérios. Sra. Lizete, solicita 
esclarecimento sobre o motivo dos 21 moradores tenham sido considerados desfavoráveis.  Sra. Katia diz 
que ainda não há finalização do processo de estudos de casos, pois se alguma família comparecer ao 
plantão e comprovar, não é possível encerrar ainda. Por enquanto não foram finalizados os 46 estudos de 
caso não serão dados como finalizados, porque se as famílias apresentarem comprovantes de vínculo no 
território, os casos serão analisados, mas algumas pessoas apresentaram comprovante de maio de 2018. Se 
a quadra foi desocupada em abril, a Secretaria não pode aceitar esses comprovantes. Tornar público o 
processo é uma via de mão dupla. Sra Débora diz que as avaliações são objetivas, são claras e pode-se 
categorizar como vínculo frágil, por exemplo. Essa avaliação de forma macro pode ser feita. Sra. Natalina diz 
que só quer conhecer o critério que está sendo usado. Sra. Katia diz que será apresentada e que irá buscar 
uma forma de tornar mais transparente. Sra. Janaina relata sobre o cadastro da Sra. Joelma Garcia Batista, 
que entregou comprovante da quadra 36 e não será atendida. Sra. Soraia esclarece que a Sra. Joelma foi 
atendida como moradora da Quadra 37/38, pois a moradora declarou morar nesta quadra, local que ainda 
não sofreu intervenção. Sra. Kátia solicita que a Sra. Joelma se manifeste e esta diz aos presentes que 
trouxe os comprovantes de endereço de sua moradia atual, na pensão do Sr. Jurandir. Sra. Soraia informa 
que ao realizar os atendimentos no plantão, as assistentes sociais respeitam a fala do morador, ou seja, se 
identificam e informam a qual das quadras pertencem e no caso em referência, a Sra. Joelma, conforme 
documentação interna, sempre se apresentou como moradora das Quadras 37 e 38, sendo atendida sempre 
em companhia da Sra. Márcia Gonçalves Leite, moradora da Quadra 36. Sra. Lizete, pede esclarecimento 
sobre se as 21 famílias que foram desfavoráveis tem direito a apresentar novos documentos que comprovem 
o vínculo com o território e que além dos 21 estudos de casos, informa que ainda há 52 pessoas em estudo 



de caso. Sra. Kátia informa que não encerrou os estudos, mas que está concluído para os estudos 
apresentados, se a familia trouxer um comprovante ou quiser comparecer ao plantão social está aberto de 
segunda a sexta-feira das 13h30 às 17h00, não é um trabalho do Conselho, é um trabalho da Coordenadoria 
de Trabalho Social e da Equipe Técnica, serão recebidos os comprovantes, SEHAB está com 6 estudos de 
casos pendentes, das 41 famílias que compõem a listagem de maio/junho, será dado retorno para os 
conselheiros gestores da sociedade civil organizada, onde 6 são não identificadas; das 41 familias, 35 já 
foram informados os pareceres dos estudos de casos, 21 desfavoráveis e as famílias devem comparecer ao 
plantão social para serem orientadas; das 46 familias enviadas em 27 de agosto, irá para a próxima reunião 
enviar o status das famílias, com criterios pré- estabelecidos tornando mais transparente o processo, pois, 
devemos agir desta forma em todos os nossos encaminhamentos. Sra. Natalina, relata que tem recebido 
vários pedidos de ajuda com relação a carta de crédito, que exige a apresentação de registro de nascimento 
atualizado, há pessoas que não nasceram em São Paulo e que esta solicitação é muito cara, relata que 
orienta que procurem o CRAS ou a Assistência Social, para retirar uma declaração e não paguem o valor 
cobrado, gostaria que no plantão social, seja informado, pois, há quem está desistindo, ou pedindo dinheiro 
emprestado para pagar a documentação. Sra. Márcia, Diagonal informa que concorda e que é possível fazer 
a orientação por telefone para que a informação seja passada. Sr. Filipe propõe alguns encaminhamentos: 
sobre a carta de crédito solicitam que a CDHU compareça ao território para fazer esclarecimentos sobre a 
documentação solicitada ou que agendem uma reunião geral para esclarecimento feral a população. Informa 
que solicitaram à CDHU uma listagem sobre os imóveis existentes na área central e que esta não foi  
enviada; solicita que seja feita a busca ativa para os moradores que não conseguem comparecer ao plantão 
social; solicita a documentação do Hospital Pérola Byington e os 11 processos; lembra que o pessoal das 
ocupações tem dificuldade para apresentar a documentação, e afirma que a carta de crédito não pode ser a 
única opção de atendimento. Sra. Kátia entende que poderá ser feito um plantão em conjunto entre CDHU e 
SEHAB, Sr. Felipe diz que é importante saber quantas cartas de crédito já foram entregues, quantas pessoas 
já aderiram. Sra. Maria José, DTS-Centro, diz que a proposta é que a CDHU esteja presente na próxima 
reunião. Sem mais, a reunião é encerrada. A data da próxima reunião não foi informada. 
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Participantes do Conselho Gestor, conforme listas de presença: Membros da Sociedade Civil: 
Moradores – Catarina da Silva Ferreira Machado (Suplente); Cássia Aparecida da Silva (Titular); Setor 
Produtivo – Manoel José Antônio dos Santos (Suplente); Movimentos por Moradia - Cosme Aleixo da Silva 
(Titular - MSTC);Janaina da Conceição Cerqueira Xavier ( Suplente); Felipe de Freitas Moreira (Titular - 
Instituto Pólis); Universidades/ Instituições de Arquitetura e Urbanismo - Lizete Maria Rubano (Titular – 
Mosaico – Escritório Modelo de Arquitetura). Poder Público: Kátia Silene Batista dos Santos (Titular - 
Secretaria Municipal de Habitação); Cássia Aparecida Travensolo ( Secretaria Municipal de Asistência 
Social); Mariana de Sylos Rudge (Secretaria de Estado de Governo); Paulo Patrício, pp. Ricardo Tardelli 
(Secretaria de Estado da Saúde) Moradores (Lista de Presença em anexo). 
DTS- Centro: Maria José do Prado Silva, Filipe Cordeiro de Souza Algatão 
CTS: Débora Motta 
Diagonal: Alzira Cantarinho, Márcia Ferreira, Soraia Costa. 
Responsável pelo registro desta Ata: Soraia Costa 


