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Autor Tema Contribuição

1 Sr. Ronaldo Marques Plano Urbanístico
Sr. Ronaldo Marque (Associação Brasileira de Kartódromo Histórico – ABKARTH), expõe questões de adensamento inadequado para região, afirma que o plano já está pronto e se 
manifesta contra a proposta exposta em defesa do autódromo como esta hoje. 

2 Sr. Orlando Sgarbi
Meio Ambiente
Habitação                           
Plano Urbanístico

Sr. Orlando Sgarbi, apresenta questões sobre, despoluição dos rios e tratamento de esgoto; conflito habitação e autódromo; e dúvidas sendo: qual projeto ambiental para áreas de 
mananciais? Quais alternativas para as questões ambientais? Por que da inclusão do autódromo do projeto? 

3 Sr. Douglas Tadashi
Habitação                           
Plano Urbanístico

Sr. Douglas Tadashi (Defensoria Pública), toma a palavra colocando em questão o Estado de Direito e pergunta quais comunidades serão atingidas pelo programa de obras. Após, 
propõem que o orçamento deve prever a regularização das comunidades da ZEIS 1, como previstas no PDE e não prever sua remoção. Ainda, pede que se realizem audiências dentro das 
comunidades atingidas pelo projeto.

4 Sr. Luis Álvaro
Habitação
Meio Ambiente                  
Plano Urbanístico

Sr. Luis Álvaro, fala sobre as comunidades: Jardim Colonial, Parque Primavera, Chiquitão, Morro da Mandioca, e pede para que o projeto identifique os nomes que a população 
reconhece e não os nomes técnicos apresentados. Apresenta questões sobre impacto ambiental existente e futuro, pede para que a municipalidade olhe com atenção, e propõe a 
criação de teleférico para atração turística. 

5 Sr. André Alessio Mack Mobilidade Sr. André Alessio Mack, expõe dúvida de como foi realizado o estudo de mobilidade para proposta de aumento na densidade populacional. 

6 Sra. Edna Oliveira de 
Menezes 

Habitação
Sra. Edna Oliveira de Menezes (Comunidade Chapada de Minas e Canto do Rio Verde), apresenta problemas e indagações sobre favelas com pedido de reintegração de posse; realiza 
pedido de moradia e posição das autoridades sobre a questão da remoção. 

7 Sra. Ivana Ferreira da Cruz
Habitação

Sra. Ivana Ferreira da Cruz, pede esclarecimentos sobre moradia. Coloca como principal questão o local onde as pessoas morarão após as desapropriações.

8 Sra. Tereza Djane Arrais 
Plano Urbanístico                
Habitação

Sra. Tereza Djane Arrais (Representante das Comunidades Olaria, Mirandas I, Mirandas II), informa que Conselho Gestor da ZEIS elaborou um Plano de Urbanização desde 2015, e este 
deve ser analisado para elaboração de um novo projeto. Expõe adversidades sobre o “muro verde” apresentado ser chamado de Parque Linear, entendendo que será um divisor de dois 
bairros. Pede esclarecimentos sobre a questão dos 30% para Habitação, perguntando onde e como será aplicado este recurso. Pede presença do Prefeito Regional de Campo Limpo. 

9 Sr. Laercio Santos Mobilidade
Sr. Laercio Santos, expõem problemas de mobilidade urbana, especialmente no transporte sobre trilhos (trem, neste caso), e sugere que o número de vagões seja ampliado, além da 
duplicação das plataformas. 

10 Sr. Marconi Albuquerque Habitação Sr. Marconi Albuquerque (Representante das Comunidades Canto do Rio Verde e Chapada de Minas), pede para que seja inserido no projeto a previsão habitacional. 

11 Sr. Mauro Scarpinate Meio Ambiente Sr. Mauro Scarpinate –(Abraço Guarapiranga), desenvolve discurso sobre as questões ambientais e defesa dos mananciais. 

12 Sr. Edvaldo Ancelmo do 
Nascimento

Habitação
Sr. Edvaldo Ancelmo do Nascimento(Canto do Rio Verde), fala sobre as questões do aluguel social e pergunta como o projeto prevê solucionar a questão da moradia. 

13 Sra. Regina Célia Ribeiro Habitação Sra. Regina Célia Ribeiro (Canto do Rio Verde), pede diagnostico das favelas inseridas no perímetro do projeto e pergunta o que será feito com elas. Pede direitos de moradia digna. 

14 Sr. Erik Bostelmann Plano Urbanístico Sr. Erik Bostelmann (ABKARTH), se opõem ao projeto e defende a permanência do kartódromo. 

15 Sra. Roseane Lima da Silva 
Habitação

Sra. Roseane Lima da Silva, pede que as favelas sejam incluídas no projeto e que sejam incluídas na previsão de moradia para as famílias que serão atingidas. 

16 Sr. Edvan Bezessa da Silva Plano Urbanístico
Sr. Edvan Bezessa da Silva(Conselheiro da AESul), expõe dúvidas sobre densidade de empregos e qual perímetro a proposta abrange. Pergunta, onde será aplicada a outorga onerosa do 
direito de construir e o que será realizado com os recursos da venda do autódromo. 

17 Sr. Luiz Geraldo de Oliveira Habitação Sr. Luiz Geraldo de Oliveira (Representante da Comunidade Jurubatuba), coloca questões gerais sobre moradia e pergunta como o projeto encara este problema. 

18 Sr. Vanderlei Almeida

 Plano Urbanístico  
Equipamentos
Mobilidade

Sr. Vanderlei Almeida (CADES Capela Socorro), apresenta dúvida sobre o adensamento proposto diante dos problemas existentes. Pergunta como a mobilidade e os serviços básicos de 
saúde e educação e redes de esgoto encaram os problemas atuais. 

19 Sr. Joilson Miranda Habitação
Sr. Joilson Miranda (Conselho Gestor Pirajussara 7), pede reurbanização antes de novas construções. Apresenta questionamento sobre como será tratado o problema da remoção na 
Vila Andrade. 

20 Sra. Maria Plano Urbanístico Sra. Maria (CEU Mendonça),passou sua palavra para Sr. Roberto Zullino, que expõe preocupações sobre decisões do projeto, gentrificação e a Operação Urbana Água Espraiada. 

21 Sra. Mariana Habitação
Sra. Mariana (ONG Teto), apresenta questões sobre moradia como direito constitucional e pede mapeamento dos imóveis vazios no perímetro exposto. Passa palavra para Sr. Sami( 
ONG Teto) que coloca questões sobre moradia como direito constitucional e pede mapeamento dos imóveis vazios no perímetro exposto. 

22 Sr. Marcio Garcia Plano Urbanístico Sr. Marcio Garcia (Rotary), expõe posicionamento contrário ao projeto exposto em defesa da permanecia do autódromo como esta hoje. 

23 Sra. Florípedes Andrade 
Fernandes

Habitação Sra. Florípedes Andrade Fernandes ( Conselho Participativo), pede moradia para Península Cocaia. 

24 Sra. Neli Oliveira
Habitação                             
Meio Ambiente   
Equipamentos

Sra. Neli Oliveira, pede audiência nas comunidades, expõe problema no morro da mandioca sem esgotamento sanitário e ausência dos serviços de saúde e educação. 

25 Sr. José Raimundo do 
Sacramento 

Plano Urbanístico Sr. José Raimundo do Sacramento (Camp Limpo/Capão Redondo), pede mais discussão sobre o projeto. 

26 Sr. Helio Relson Habitação Sr. Helio Relson (Canto do Rio Verde), pede moradia e expõem sua revolta pela desigualdade social. 

27 Sra. Rosangela Silva Habitação
Sra. Rosangela Silva (Canto do Rio Verde),  expõe indignação sobre a questões habitacionais, pede esclarecimento sobre a previsão habitacional, expõe como principal questão: onde as 
pessoas vão morar?
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