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1- Breve apresentação 
 

A Espaço Formação Assessoria e Documentação é uma organização não governamental 

(ONG), sem fins econômicos, oficialmente fundada em 17 de março de 1987. A Espaço é 

resultado do esforço de um imenso grupo de pessoas que tiveram sua trajetória de vida 

marcada pelas lutas de resistência democrática travadas no período do regime 

autoritário, e que  reuniram-se para criar a Espaço como instrumento de intervenção 

organizada no processo de conquistas de direitos sociais coletivos e ambientais que 

emergiram a partir da redemocratização política do Brasil  

 

Nesse sentido, a Espaço esteve presente e contribuiu com as mobilizações populares 

ocorridas no período da Constituinte Federal (1987/1988), participou do Lançamento do 

Programa Guarapiranga (1991), além da a formação do Fórum Brasileiro de ONGs, 

Movimentos Sociais Preparatório para a Rio 92 (1990) e da próprio Fórum Paralelo à 

Conferência das Nações Unidas (1992).   

 

Missão: 

 

Promover a defesa do meio ambiente em toda a sua diversidade, o patrimônio cultural e 

os bens e direitos sociais. 

 

Desenvolver ações através de projetos, estudos e pesquisas visando a formação, 

educação, participação democrática e sustentabilidade socioambiental. 

Visão: 

 

A Espaço acredita ser possível um mundo com menos desigualdade social e mais respeito 

à diversidade ambiental e cultural, onde seja assegurada ampla participação dos 

cidadãos nas decisões e gestão das políticas públicas.  
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Valores: 

 Solidariedade;  

 Respeito à diversidade;  

 Pluralidade;  

 Equidade;  

 Dignidade da pessoa humana;  

 Transparência;  

 Cooperação;  

 Protagonismo Social;  

 Direito à inclusão social;  

 Educação.  

 

Estratégias  

 
Para concretizar a visão e missão tendo como base os valores, a Espaço estabeleceu 

como estratégicos os seguintes elementos: 

 Nortear sua atuação buscando contribuir com o aprimoramento da democracia e 

do controle público das instituições e políticas públicas e ou privadas, voltadas às 

áreas de sua atuação preferencial: Educação e Meio Ambiente.  

 Incentivar, estabelecer,  integrar parcerias redes fóruns e outras formas de 

articulações visando ações que promovam as formas de desenvolvimento 

sustentabilidade.  

 Promover e incentivar o diálogo entre atores sociais buscando o respeito a 

diversidade cultural e ao meio ambiente.  

 Realizar estudos e pesquisas, privilegiando metodologias participativas, para 

subsidiar as ações da Espaço de outras organizações sociais.  
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2-Atividades desenvolvidas  

 

O presente relatório contém um registro preliminar das atividades desenvolvidas pela 

Espaço ou que tiveram a participação da instituição até o mês de outubro de 2011,  

 

2.1-Principais atividades na área de educação de jovens e adultos 

 

Fevereiro/2011  
 
02/02-  Centro de Formação Celso Daniel – São Bernardo do Campo Reunião     
            Preparatória de Formação  
11/02-   Reunião Pedagógica na ESPAÇO 
16/02-  Reunião  de Pauta do Fórum  Paulista  EJA na CECIR 
17/02   Reunião Ordinária da Coordenação do Fórum Municipal MOVA SP na APEOESP  
18/02   Reunião Pedagógica na ESPAÇO 
25/02   Reunião Pedagógica na  ESPAÇO para  Organização do encontro de Formação 
26/02   Participação na reunião do Fórum  Paulista de EJA 
 

Forum Estadual de Educação de Jovens e Adultos 

 
 
Relatório da Plenária Final do dia 26/02/2011 
Local: Câmara Municipal de São Paulo. Viaduto Jacareí, 100 - Centro - São Paulo. 
Horário: 09h00-14h00 
 
Estavam presentes na plenária: Alan Mazoni Alves, Maria Aparecida Antunes Horta e Maria Tereza Secco 
(CECIR), Vinicius Xavier (EJA-EMBU), Carolina Roland (SESI), Célia Verna, Juraci de Oliveira e Felipe 
Athayde Melo, (FUNAP), Iraci Ferreira (ESPAÇO), Agnes Castro, Victor Hugo Batista e Luis Felipe Soares 
(Ação Educativa), Claudete Alves, Izaura Naomi, Conceição Aparecida e Gessy de Oliveira (SME-Mauá), 
Jorge Rodrigo e Francisca Inácia (MOVA-Guarulhos), Antônio Coelho, Siméia de Matos e Izilda Corrêa 
(CIEJA-Cambuci), Carla Maio (SME Guarulhos), Rosemeira Colin (SME-Rio Claro), Adriana Cammarosano 
(Américo Brasiliense), Neide Barbosa (EMBU das Artes), Vila Araujo (ASPF), Maria Clara Di Pierro 
(FEUSP), Arcilei Celio (SME Várzea Paulista), Izalto Junior (FUMEC Campinas), Vinicius Zammataro 
(Embu), Idalina de Andrade (Getulina), Ingrid Ramanush e Nicolas Ramanush (Embaixada Cigana), Cleusa 
Ramos e Mauro Olintras (Diadema), Ophelis Françoso (Editora Moderna), Daniela Aparecida (SME Itatiba), 
Aparecida Donizetti (SME Guapiaçu), Dulcinéia Ferreira (UFSCAR), Maria Barbosa e Fabiola Pereira 
(MOVA-ABC), Andréa Gonçalves (Piracaia), Maura Augusta (PROGER), Janis Kunrath (Associação 
Cantareira), Adriana Silva e Tereza Jeronimo (SME SBC), Iva Mendes (MOVA-SP), Maria Lídia (Caminho 
Novo), Sonia Cabral (Centro Sócio Educacional), Alexandre Luiz e Elisabete Laurencino (SME Matão), 
Cláudia Aparecida (Departamento de Educação), Adriana Piccolo, Erica Manzini e Susana Aparecida. 
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1 – Parte Formativa: 
 
A reunião iniciou com a exposição de Felipe Athayde Lins de Melo, Superintendente de Formação, 
Capacitação e Valorização Humana da FUNAP - Fundação Dr.Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel, que 
abordou os efeitos das Diretrizes Nacionais para a oferta de Educação nas prisões. 
A FUNAP, instituída há mais de 30 anos, é vinculada à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. 
Atualmente atende 150 presídios, 120 destes têm escolas com cursos presenciais ministrados por 53 
educadores da FUNAP e estagiários, que fazem a monitoria para os presos e são auxiliares para processo 
de ensino e aprendizagem. Os critérios para ser monitor auxiliar são o ensino médio completo, boa 
produção textual e análise da sua vida em relação às leis. As aulas são distribuídas em duas horas pela 
manhã, e duas horas à tarde. Felipe Athayde ressalta que o tempo disponível para o preso tratar da 
educação está dentro de seis horas diárias, juntamente com o trabalho. 
Ao ser questionado a respeito dos mecanismos de monitoria da FUNAP, em relação às diretrizes nacionais, 
que diz que o educador deve ser formado e tenha licenciatura para exercer a profissão professor, Felipe 
explica que as normatizações prisionais ainda apontam esta diretriz como prioritária não como exclusiva, 
além de que a rotatividade do monitor auxiliar é alta, chegando a ter raros casos que ficam dois anos em 
determinada localidade. 
A FUNAP não tem encaminhamentos de demanda para o Estado com relação ao PROJOVEM, 
argumentando que o Estado não está proposto a fazer esse convênio. Contudo, pela primeira vez, este ano 
foi possível um diálogo com a Secretaria de Educação a fim de tratar possíveis maneiras de trabalhar a 
educação nas prisões. 
 
2 – Embaixada Cigana no Brasil: 
 
Após a exposição de Felipe Athayde, o Professor Nicolas Ramanush, representante da Embaixada Cigana 
do Brasil, fez um relato sobre a situação educacional dessa população no país. 
Os ciganos chegaram ao Brasil em 1564 como degredados e até hoje permanecem como cidadãos sem 
cidadania. Em 2006 o governo Federal fez uma pesquisa, que deu visibilidade a partir da cultura, mais isso 
é ainda muito pouco para a garantia de todos os direitos. A Embaixada trabalha com a minimização dos 
preconceitos e estereótipos, que acabam por vezes não permitindo que a criança curse o ensino regular 
devido à grande pressão sofrida pelo preconceito dos colegas. Pelos dados coletados por essa ONG, 
existem 300.000 jovens e adultos que precisam de acesso a educação, mas não conseguem porque ainda 
não são portadores do registro geral, e nem outro documento. Nicolas deixou seu contato em 
www.embaixadacigana.com.br. 
 
3 – Informes 
• EREJA – Encontro Regional de Educação de Jovens e Adultos: 
O Fórum propõe a realização do EREJA mesmo que não haja financiamento público. Agnes – Ação 
Educativa - e Dulce - UFSCAR - irão integrar a comissão organizadora. 
• SECADI - Secretaria de Educação Continuada de Alfabetização Diversidade e Inclusão : 
Foi acrescentado o “I” em SECAD indicando Inclusão. Chefe - Claudia Dutra, que antes estava à frente da 
Secretária de Inclusão, é a responsável chefe da nova. O diretor é Mauro Silva e Carmem Gatto é a nova 
coordenadora. 
• Estado de São Paulo: 
Secretário de Educação, Herman Voorwald, foi gestor da UNESP, Adjunto João Palma. Ambos apesar de 
serem do mesmo partido das gestões anteriores, fazem parte de correntes distantes ao Serra e Fernando 
Henrique. 
4 – Encaminhamentos 
• Agendar encontro com Pedro Pontual, articulador do governo com as entidades e os movimentos sociais, 
para influenciar na agenda de educação de jovens e adultos, e colocá-la como pauta nesse novo governo. 
• Tentar um diálogo com o João Palma. 
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• Criar proximidade com o Conselho Estadual de Educação, que na sua presidência Artur Costa. 
• A Universidade de São Carlos está preparando um evento pelos os noventa anos de Paulo Freire que 
acontecerá neste ano. 
• Será realizada uma reunião dia 14/03 com as pessoas interessadas em discutir documento para o EREJA. 
Local a ser confirmado pela Adriana Pereira 

 

 
Março 
 
04/03- Reunião Pedagógica na ESPAÇO 
11/03- Reunião Preparatória do Encontro Mova Sudeste 
11/03- Reunião Pedagógica ESPAÇO 
18 /03 Reunião Pedagógica ESPAÇO 
22/03  Reunião das entidades do MOVA da Capela do Socorro 
25/03  Reunião Pedagógica ESPAÇO 
26/03 Coordenação do Fórum Regional MOVA Campo Limpo 
 
Abril  
01/04- Reunião Pedagógica ESPAÇO 
07/04- Reunião DOT- SME Discussão da Reorganização da EJA no Ensino Municipal 
08/04- Reunião Pedagógica ESPAÇO 
11/04- Assembléia Legislativa  Reunião das entidades para elaboração do estatuto do  
           Fórum que discutirá o Plano Estadual de Educação 
13/04- Participação na Audiência Pública sobre Plano Nacional de Educação na  
            Assembléia Legislativa de São Paulo com presença do ministro da Educação  
           Fernando Haddad 
15/04- Reunião Pedagógica ESPAÇO 
19/04-  APEOESP reunião da Coordenação do MOVAPauta Encontro de Formação  
29/04-  Reunião DOT- SME Discussão da reorganização da EJA no Ensino Municipal 
29 /04- Reunião Pedagógica ESPAÇO 
30/04-  Coordenação do Fórum regional MOVA Campo Limpo 

 

Haddad defende valorização de professores em plano 
13 de abril de 2011 | 20h 05   WLADIMIR D'ANDRADE - Agência Estado 
 

O ministro da Educação, Fernando Haddad, afirmou hoje durante audiência pública na Assembleia 
Legislativa de São Paulo, que considera crucial a valorização dos professores no Plano Nacional de 
Educação (PNE). "Nós tivemos a coragem de fixar uma meta de formação dos docentes com 
responsabilidade do Estado. O professor tem direito à formação continuada", disse.   

Entre as vinte metas estabelecidas pelo plano, quatro se referem à formação e à remuneração do 
magistério. A Câmara dos Deputados instalou hoje uma comissão especial para a análise do PNE, que 
deve ser votado no segundo semestre. 
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O ministro destacou a aprovação 
do piso nacional dos professores, 
mas lembrou que o salário médio 
no ensino equivale a 60% da 
remuneração média de outros 
profissionais com formação 
superior. "Se nós quisermos 
valorizar a educação no País, 
não temos como dissociar o 
debate dos trabalhadores da 
educação", disse. 

Na avaliação de Haddad, a 
questão salarial é um dos 
principais motivos para o déficit 
de professores na rede 
educacional, uma vez que, 
segundo ele, 277 mil docentes 
são formados todos os anos, 
número que seria suficiente para 
suprir a demanda nas escolas 
públicas. "O número de licenciados cresce sistematicamente, mas esses profissionais são muito disputados 
pelo mercado de trabalho", disse. "A escola precisa ser atraente, do ponto de vista da remuneração. Sem 
isso, não existe mágica, não vamos prosperar", acrescentou. 

Enem  Após o evento, em entrevista, o ministro afirmou também que o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisa (Inep) deve anunciar em breve a data do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2011. 
Haddad não falou em mudanças que, segundo ele, dependem de outros órgãos, como os Correios e a 
Polícia Militar (PM). 

Sobre melhoras no processo seletivo, o ministro limitou-se a dizer que o Inep tem uma equipe permanente 
para blindar o exame. Segundo ele, os erros ocorridos nas últimas edições da prova se devem a uma 
infelicidade na contratação da gráfica, onde ocorreu o vazamento do exame em 2009, e a problemas de 
impressão, no ano passado. Fonte:http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,haddad-defende-
valorizacao-de-professores-em-plano,705913,0.htm 

 

Maio  
03/05- Reunião DOT- SME Discussão da reorganização da EJA no Ensino Municipal 
06/05- Reunião Pedagógica ESPAÇO 
13/05- Reunião Pedagógica ESPAÇO 
20 a 22/05  Formação na Escola Nacional “Florestan Fernandes” (Guararema –SP) 
25/05- Reunião DOT- SME Discussão da reorganização da EJA no Ensino Municipal 
27/05- Participação na cerimônia de inauguração do campus de extensão da  
           Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em Santo Amaro 
27/05- Reunião Pedagógica ESPAÇO 
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MEC inaugura novas instalações universitárias em São Paulo 

27/05/2011 19:44 - Portal Brasil 

O Ministério da Educação (MEC) inaugurou nesta 
sexta-feira (27) as novas instalações dos campi 
universitários da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) em Santo Amaro e em Osasco, na região 
metropolitana de São Paulo. De acordo com o 
ministro da Educação, Fernando Haddad, os 
eventos complementam as ações que pretendem 
criar um anel de educação superior em torno da 
capital paulista. Também estivem presentes na 
inauguração o secretário de Educação Superior, Luiz 
Cláudio Costa, e o reitor da Unifesp, Walter 
Albertoni. 

“O presidente Lula deu início ao maior plano de reformulação e ampliação das universidades no 
Brasil”, lembrou o ministro. “Encontramos as universidades federais totalmente sucateadas e 
agora não só recuperamos, como implantamos novos 126 campi e criamos 14 novas 
universidades”, disse. 

Segundo Haddad,  “São Paulo ainda é o estado que proporcionalmente oferece menos vagas 
públicas de ensino superior federal. Por isso, a incidência do Prouni (Programa Universidade para 
Todos) é maior aqui. Mas isso não basta. Ampliamos a Unifesp, criamos os campi da Baixada 
Santista, Guarulhos, Diadema, Santo Amaro, agora Osasco. Em breve vamos inaugurar o campus 
do Embu e vamos ultimar o campus da Zona Leste de São Paulo. Além disso, a Universidade 
Federal do ABC atua em Santo André e São Bernardo. E o Instituto Federal de São Paulo amplia 
suas ações pela grande São Paulo e, em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, 
pelo interior do estado.” 

Em 2010, o governo federal investiu mais de R$ 1,12 milhão apenas no campus de Osasco. Em 
2011, estão previstos R$ 4,36 milhões. Por enquanto, são oferecidos oito cursos com 320 vagas. 
Na unidade de Santo Amaro, na zona sul da capital, serão oferecidos cursos de extensão voltados 
às comunidades de jovens, crianças e idosos.  

Fonte: http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/05/27/mec-inaugura-novas-instalacoes-
universitarias-em-sao-paulo 

 

Junho  
01/06- Reunião DOT- SME Discussão da reorganização da EJA no Ensino Municipal 
03/06- Reunião Pedagógica ESPAÇO 
09/06- APEOSP – Reunião Preparatória do encontro MOVA SUDESTE 
10/06- Reunião Pedagógica ESPAÇO 
17/06- Reunião Pedagógica ESPAÇO 
20/06- Reunião DOT- SME Discussão da reorganização da EJA no Ensino Municipal 
24 /06- Reunião Pedagógica ESPAÇO 
 28/06- Reunião DOT- SME Discussão da reorganização da EJA no Ensino Municipal 
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Julho 
01/07- Formação para coordenadores e monitores do MOVA Capela do Socorro 
02 /07-Participação no Fórum paulista de EJA 
04/07- APEOSP – Reunião Preparatória do encontro MOVA SUDESTE 
05/07- Reunião DOT- SME Discussão da reorganização da EJA no Ensino Municipal 
06/07- Reunião DOT com os representantes das entidades do MOVA e responsáveis pelo  
            departamento de Orientação Técnica das DREs ( Diretorias Regionais de Ensino  
            Municipal) para organização da Semana de Alfabetização 2011. 
08/07- Reunião Pedagógica ESPAÇO 
21 /07- Centro de Formação Celso Daniel – São Bernardo do Campo – discussão do 
             Marco Regulatório  
26/07- APEOSP – Reunião Preparatória do encontro MOVA SUDESTE 
29/07- Reunião Pedagógica ESPAÇO 
30/07- Coordenação do Fórum regional MOVA Campo Limpo 
 
Agosto  
02/08- Reunião DOT- SME Discussão da reorganização da EJA no Ensino Municipal 
5 a 7/08- Encontro Regional MOVA SUDESTE em Belo Horizonte MG 
13/08- Participação no Fórum  Paulista de EJA 
16/08- Reunião DOT- SME Discussão da reorganização da EJA no Ensino Municipal 
19/08- Reunião Pedagógica ESPAÇO 
23/08- Reunião DOT- SME Discussão da reorganização da EJA no Ensino Municipal 
26/08- Reunião Pedagógica ESPAÇO 
30/08- Reunião DOT- SME Discussão da reorganização da EJA no Ensino Municipal 
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5o. ENCONTRO REGIONAL DO MOVA SUDESTE 
5,6 e 7 de agosto de 2011 – Universidade Federal de Minas Gerais – Belo Horizonte 

http://www.paulofreire.org/pub/Noticias/NoticiaUmBrasilQueOBrasilAindaDesconhece/boletim2.pdf 

 

 
 

Encontro Regional Sudeste UFMG – Belo Horizonte 
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Setembro  
02/09- Apresentação da Proposta de Reorganização da EJA da Rede Municipal de Ensino 
           para os representantes das DREs responsáveis pela EJA 
02/09- Reunião Pedagógica ESPAÇO 
09/09- Reunião Pedagógica ESPAÇO 
23/09- Reunião Pedagógica ESPAÇO 
30/09- Reunião Pedagógica ESPAÇO 
12/09- Início da Semana de Alfabetização de São Paulo com palestra de  Abertura  “Paulo  
           Freire e o MOVA SP” 
 17/09- Encerramento da Semana de Alfabetização MOVA/SP 
 

SEMANA DE ALFABETIZAÇÃO 2011-11-03 
 

 

 
 

Show de abertura Semana de Alfabetização 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-6pmjrTDnxow/TnNSal7Bg2I/AAAAAAAAAL0/OPEpUeeiCgQ/s1600/cerebraw.jpg
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               Encenação teatral Semana de Alfabetização 
 

 
                                                                                        Trabalho em grupo Semana de Alfabetização 

 
            Dinâmica de grupo Semana de Alfabetização 

http://4.bp.blogspot.com/-opUydUTQIXI/TnNSc9F4XqI/AAAAAAAAAL4/-oq7NO1Arug/s1600/cordel.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-hYz1dRNfsVs/TnNTb3N0_GI/AAAAAAAAAMM/kegIeXZQdZ8/s1600/flores+.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-0WBV-3zE4wI/TnNTmwTdvtI/AAAAAAAAAMc/ivvSumQgLZ4/s1600/roda+de+ciranda.jpg
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Outubro  
07/10-  Reunião Pedagógica ESPAÇO 
08/10-  Reunião ESPAÇO 
15 /10- Formação para educadores de Guarulhos tema MOVA e os Movimentos Sociais 
21/10- Reunião Pedagógica ESPAÇO 
28/10- Fórum Capela do Socorro Avaliação da Semana de Alfabetização e do MOVA 2011 
29/10- Fórum  Campo Limpo Avaliação da Semana de Alfabetização e do MOVA 2011 
 

Novembro 
 
05/11- Fórum Municipal MOVA-SP 

Palestra da Profª. Lúcia Maria de Queiroz Ferreira  - Educação em Direitos 
Humanos; 
Avaliação da Semana de Alfabetização e do MOVA 2011-12-14; 
Elaboração do Calendário 2012; 

08/11- Reunião no Sindicato dos Metalúrgicos de Diadema 
Pauta Organização do Encontro Nacional MOVA BRASIL 

11 – Reunião Pedagógica ESPAÇO 
18 - Reunião Pedagógica ESPAÇO 
 
Dezembro  
 
04/12- Visita ao Museu Paulista (Ipiranga) 
09/12- Encerramento MOVA DRE Capela do Socorro 
10/12- Fórum Estadual EJA SP 
 

 
Alunos do Mova visitam Museu Paulista 04/12/11 
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2.1-Principais atividades na área de Meio Ambiente 

 

Data: 19/02/2011 

Primeiro Seminário do Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento 

Sustentável e Cultura de Paz da Subprefeitura Capela do Socorro-CADES/CS com o 

tema  Cades Regional e Agenda 21 - Capela do Socorro. 

Local: CEU VILA RUBI 

Vinícius Almeida da Espaço/Eco-Estudantil apresentou a Palestra: Recuperação de áreas 

degradadas por meio de hortas comunitárias. 2011. 

 

Data 26/03/2011 

Eleição para definir os representantes da sociedade civil para o Comitê ou Subcomitê da 

Bacia Hidrográfica do Alto Tietê no biênio 2011/13, processo em que a Espaço foi eleita 

para o Subcomitê Cotia/Guarapiranga. (conforme abaixo) 

 

 
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ Deliberação CBH-AT nº 06 de 

31/03/2011  

 
Elege e empossa os dirigentes do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – CBH-AT; e elege 
os representantes dos segmentos Estado, 
Município e Sociedade Civil para o biênio 2011-
2013, e dá outras providências.  

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – CBH-AT no uso de suas atribuições legais e no 
âmbito de suas respectivas competências, e  

Considerando a Lei Estadual nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, que institui, no Estado de 
São Paulo, o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos que visa à execução da 
Política Estadual de Recursos Hídricos, congregando órgãos estaduais e municipais e a 
sociedade civil, nos termos do artigo 205 da Constituição do Estado;  
 
Considerando o resultado das discussões e das reuniões específicas dos órgãos de governo; 
dos municípios; e da sociedade civil;  
Deliberam:  
 
Artigo 1º - Ficam eleitos e empossados, nesta data, para comporem a Diretoria do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – CBH-AT 2011-2013:  
• como Presidente, Francisco Nascimento de Brito;  
• como Vice-Presidente, Miron Rodrigues da Cunha;  



 

14 
 

• como Secretária Executiva, Maria Emília Botelho;  
• como Secretária Executiva Adjunta, Laura Stela Naliato Perez.  
 
Artigo 2º - Ficam eleitos e empossados, nesta data, como representantes titulares e suplentes do 
segmento Município, que foram indicados na reunião específica realizada durante esta Reunião 
Ordinária, os senhores representantes dos seguintes municípios do Estado de São Paulo: COMITÊ 

DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ 
 

 Titular Suplente 

01  Prefeitura de São Paulo  Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos  

02  Prefeitura de Caieiras  Prefeitura de Mairiporã  

03  Prefeitura de Cajamar  Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus  

04  Prefeitura de Carapicuíba  Prefeitura de Barueri  

05  Prefeitura de Diadema  Prefeitura de Ribeirão Pires  

06  Prefeitura de Embu  Prefeitura de Rio Grande da Serra  

07  Prefeitura de Francisco Morato  Prefeitura de Franco da Rocha  

08  Prefeitura de Guarulhos  Prefeitura de Arujá  

09  Prefeitura de Itapecerica da Serra  Prefeitura de Cotia  

10  Prefeitura de Juquitiba  Prefeitura de Taboão da Serra  

11  Prefeitura de Mogi das Cruzes  Prefeitura de Salesópolis  

12  Prefeitura de Osasco  Prefeitura de Jandira  

13  Prefeitura de Poá  Prefeitura de Itaquaquecetuba  

14  Prefeitura de Santana do Parnaíba  Prefeitura de Itapevi  

15  Prefeitura de Santo André  Prefeitura de São Caetano do Sul  

16  Prefeitura de S.Bernardo do Campo  Prefeitura de Mauá  

17  Prefeitura de S. Lourenço da Serra  Prefeitura de Embu-Guaçu  

18  Prefeitura de Biritiba Mirim  Prefeitura de Suzano  
 

5 – Segmento – associações de defesa de meio ambiente: 
 

 Titular Suplente 

10  Associação Global de 
Desenvolvimento Sustentado (AGDS) 

Movimento em Defesa da Vida - MDV 

11  Instituto de Pesquisas em Ecologia 
Humana (IPEH) 

Organização Bio-Bras 

12  Comissão de Defesa e Preservação 
da Espécie e Meio Ambiente 
(CDPEMA) 

Espaço Formação Assessoria e 
Documentação 

13  Associação do Verde e Proteção do 
Meio Ambiente (AVEPEMA) 

Associação Universidade da Água - 
UNIAGUA 

 

Ver documento completo em:  

http://www.fabhat.org.br/site/images/docs/06%20de%202011_delibera%E7%E3o.pdf 
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Data: 14/04/2011 

Participação em Audiência Pública sobre Trecho Norte do Rodoanel  

Local: Assembleia Legislativa de São Paulo  

 

Registro em:  

http://www.recanta.org.br/movimento_sos_cantareira_participa_audiencia_publica_rodoan

el_norte.html  

 

 

 
Audiência Pública na Assembleia Legislativa 

 

Data: 16/04/2011 

Eleição do Conselho de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de 

Paz(CADES) regional da Capela do Socorro 

Local: Subprefeitura da Capela do Socorro 

A Espaço foi eleita e passou a participar no CADES regional. 

 

DATA: 30/04/2011 

2º Encontro do Pó ao Polén, projeto promovido pelo Centro de Convivência Santa 

Dorotéia. 

Participação de mutirão para construção de calçada ecológica, plantio de árvores e 

http://www.recanta.org.br/movimento_sos_cantareira_participa_audiencia_publica_rodoanel_norte.html
http://www.recanta.org.br/movimento_sos_cantareira_participa_audiencia_publica_rodoanel_norte.html
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oficinas de educação ambiental. 

Local: Centro de Convivência Santa Dorotéia - R. Valetim Lorence, 951 - Parque 

Residência Cocaia. 

 

Data: 07/6/2011 

Reunião do CADES Regional - Capela do Socorro 

Pauta: Posse dos conselheiros eleitos. 

Local: Subprefeitura da Capela do Socorro 

 

Data: 19/6/2011 

Participação em manifestação em defesa do código florestal Reunião do CADES Regional  

Local: Av. Paulista 

Em São Paulo, cerca de 300 manifestantes protestaram contra Belo 
Monte e novo Código Florestal    

10h - 20 de junho de 2011  

Um grupo participou neste domingo, 19,  de um 
protesto contra a construção da Usina Hidrelétrica de 
Belo Monte, no Pará. Aproveitando os momentos de 
semáforo fechado, eles apitavam e exibiam cartazes 
para os motoristas em frente ao MASP, Museu de 
Arte de São Paulo, na Avenida Paulista. 

O índio Kunue Kalapalo, membro de uma das tribos 

do Alto Xingu, disse que a luta é contra a destruição 

do patrimônio natural do lugar onde nasceu, “eu não 

quero perder tudo que eu tenho lá (...) eu não quero 

que acabe a natureza.” 

O protesto também tinha como alvo o Novo Código 

Florestal, que aguarda discussão no Senado Federal. De Acordo com Cíntia Guido, que também é 

contrária aos projetos do novo Código Florestal, a Usina de Belo Monte, “vai inundar uma grande 

parte de floresta, vai mexer com os índios do Xingu. Eu acho que não há mais a necessidade de 

grandes usinas hidrelétricas.”  

O projeto inicial previsto no PAC do governo Lula, previa que a construção da Usina de Belo 

Monte tivesse começado no segundo semestre de 2010. Mas em todo o país foram realizados 

centenas de protestos contra o projeto que representa uma verdadeira devastação da região. É 

necessário lutar contra o Belo Monte e impedir que o consórcio inicie suas obras na região. Fonte: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-06-19/manifestantes-protestam-contra-belo-monte-e-novo-

codigo-florestal-na-avenida-paulista 

http://www.pco.org.br/conoticias/ler_materia.php?mat=29944
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-06-19/manifestantes-protestam-contra-belo-monte-e-novo-codigo-florestal-na-avenida-paulista
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-06-19/manifestantes-protestam-contra-belo-monte-e-novo-codigo-florestal-na-avenida-paulista
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Data: 25/06/2011 

Participação em reunião preparatória do  8º Encontro Nacional de Fé e 
Política (Embu das Artes) Tema: Em busca da sociedade do bem viver. 

 

 
Imagem da Reunião 25/06/11 

 

Data: 18/08/2011 

Reunião FORUM DE AGENDA 21 - Capela do Socorro 

Pauta: Organização do IV Encontro Regional das Agendas 21 da Zona Sul de São Paulo 

 

Data: 20 /08/2011 

Participação de Manifestação pública em defesa do Código Florestal e contra Belo Monte  

Local: Av. Paulista 
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Protesto contra Belo Monte reúne mil pessoas 
 

 
São Paulo – Debaixo de chuva, cerca de mil pessoas participaram hoje (20), na Avenida Paulista, de 

manifestação contra a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte no Rio Xingu. O cálculo é da 

Polícia Militar. Os organizadores do protesto, porém, estimam em mais de 2 mil o número de pessoas 

presentes ao protesto. 

Com cartazes, faixas e gritos, os manifestantes reivindicaram a paralisação imediata da obra. 

Ambientalistas e índios do região do Xingu defenderam, inclusive, a ocupação do canteiro de obras da 

usina, no Pará. “Belo Monte é injusta, suja e burra”, disse Clarissa Beretz, do Movimento Brasil pela 

Vida nas Florestas, integrante da organização do ato. “O governo quer enfiar a usina goela abaixo”, 

acrescentou. Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-20/manifestacao-contra-belo-

monte-reune-mil-pessoas-em-sao-paulo  

Data: 31/08/2011 

Discussão do Orçamento Participativo da Subprefeitura da Capela do Socorro 

Local: Subprefeitura da Capela do Socorro 

 

Data: 06/09/2011 

Reuniões do GT Meio Ambiente - Movimento Nossa São Paulo 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-20/manifestacao-contra-belo-monte-reune-mil-pessoas-em-sao-paulo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-20/manifestacao-contra-belo-monte-reune-mil-pessoas-em-sao-paulo
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Palestrante sobre Parques Lineares da Represa Guarapiranga 

Local: Núcleo da "Ação Educativa" 

Data: 13/09/2011 

Reunião CADES Regional - Capela do Socorro 

Pauta: Apresentação do novo presidente (Subprefeito), discussão do regimento interno 

 

Data: 28/09/2011 

Reunião CADES Regional - Capela do Socorro 

Pauta: Regimento interno, diretoria executiva 

 

Data: 06/10/2011 

Reunião CADES Regional - Capela do Socorro 

Pauta: Continuidade da discussão sobre Regimento interno, diretoria executiva 

 

Data: 24/09/2011 

Reunião FORUM AGENDA 21 - Capela do Socorro 

Pauta: Organização do IV Encontro Regional de Agendas 21 da ZS de São Paulo 

 

Data: 06/10/2011 

Participação em matéria da TV Globo (SP TV 1º edição) comentando despejo de entulho 

no Córrego Ponte Baixa em M’Boi Mirim 

Data: 01/10/2011 

Participação em reunião preparatória do 8º Encontro Nacional de Fé e Política (Embu das 

Artes), tema Em busca da Sociedade do bem Viver 

 

Bem-viver: Proposta de vida na Terra.  

Não há dúvidas de que há uma crise mundial. Crise 
financeira, desde setembro de 2008, que pareceu superada 
em 2010 mas agora voltou com força. Crise ecológica, que 
já vem de longe (em 1992 na Conferência do Rio tornou-se 
pública). Crise política: desde 1974 faliram os organismos 
mundiais de governança, e cada Estado impõe seus 
interesses. Neste contexto de crise planetária, as pessoas 
que proclamam “um novo mundo possível” se voltam para 
outras fontes de saber, que não seja aquela que nos levou à 
crise. De Nossa América vem a novidade do Bem-viver que, 
como toda utopia, tem a função prática de fazer avançar, 
corrigir erros e retificar a caminhada, bem como a função 
teórica de abrir novos horizontes para a ética, a economia, a 
cultura, a política e  a espiritualidade.  
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Data: 06/10/2011 

Participação em matéria da TV Globo (SP TV 1º edição) comentando despejo de entulho 
no Córrego Ponte Baixa em M’Boi Mirim 

 

 

Parceiro do SP 

06/10/2011 13h33 - Atualizado em 06/10/2011 13h34  

Entulho em córrego do M'Boi Mirim pode contribuir para assoreamento 

Parceiros do SP flagraram máquinas da Prefeitura jogando lixo na água. 
Subprefeito diz que obras na região devem terminar em 2013. 
 

O entulho jogado em um córrego no 
M’Boi Mirim, na Zona Sul de São Paulo, 
pode contribuir para o assoreamento do 
rio, segundo o ambientalista Mauro 
Scarpinatti, da ONG De Olho nos 
Manaciais. 

Os parceiros do SP Renan e Andreza 
flagraram máquinas a serviço da 
subprefeitura da região tirando entulho 
da rua e jogando dentro do Córrego 
Ponte Baixa. A limpeza mal feita foi 
resposta para denúncia feita na semana 
passada. 

“O principal prejuízo é de contribuir com 
o assoreamento do córrego. Ainda que se tire parte do entulho que foi colocado, uma parte disso 
está sendo carregado pela água ao longo do rio. Como pode dizer para a população preservar a 
Represa de Guarapiranga, que abastece 4 milhões de pessoas, dando esse exemplo?”, questiona 
o ambientalista. Fonte e vídeo da matéria: http://g1.globo.com/sao-paulo/parceiro-
sp/noticia/2011/10/entulho-em-corrego-pode-contribuir-para-assoreamento-diz-ambientalista.html 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/sao-paulo/parceiro-sp
http://g1.globo.com/sao-paulo/parceiro-sp/noticia/2011/10/entulho-em-corrego-pode-contribuir-para-assoreamento-diz-ambientalista.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/parceiro-sp/noticia/2011/10/entulho-em-corrego-pode-contribuir-para-assoreamento-diz-ambientalista.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/parceiro-sp/noticia/2011/10/entulho-em-corrego-pode-contribuir-para-assoreamento-diz-ambientalista.html
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Data: 28,29 e 30/10/2011 

Participação no 8º Encontro Nacional de Fé e Política  na cidade de Embu das Artes. 
Colaboração com as Plenárias Temáticas: Águas e Bacias Hidrográficas. 

 

Em Embu das Artes, 8º Fé e Política quer democracia plena  
Por Adílson Oliveira 

 

Embu das Artes recebeu no sábado e neste domingo, dias 29 e 30, na casa de eventos Caipirão 
(centro), o 8º Encontro Nacional de Fé e Política - movimento ecumênico ou interreligioso, não 
ligado a nenhuma igreja e apartidário que reúne cristãos que consideram a política uma dimensão 
fundamental da fé -, que terminou com o compromisso geral de apresentar e defender propostas 
por uma democracia plena, que não se limite ao voto nas eleições. 
  
"Temos o que se chama de democracia representativa, mas precisamos é de uma democracia 
participativa. Isso não vem através de uma reforma legislativa, mas de mudança na visão de 
construção da cidadania", afirmou padre Jaime Crowe, idealizador do encontro. "Temos um longo 
caminho pela frente, mas demos o passo inicial", disse o irlandês, que no Brasil iniciou seu 
trabalho no município, nos anos 70. "Embu já tem uma história de fé e política de 40 anos". 
 

 
Abertura do encontro que reuniu 4.000 participantes, de 25 dos 27 Estados 
 
 
 

 

http://www.otaboanense.com.br/noticia/5939/em-embu-das-artes-8%C2%BA-f%C3%A9-e-pol%C3%ADtica-quer-democracia-plena/
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Um dos conferencistas mais aguardados, o escritor e assessor de movimentos sociais Frei Betto 
atacou a "desfaçatez" de ainda se adotar o voto secreto no Congresso Nacional. "A função do 
parlamentar é pública, eu como eleitor tenho direito de saber como o meu parlamentar está 
votando. O que acontece é que ele vota de uma maneira que não me agrada e mente, dizendo 
que votou como eu queria, e diz para outro eleitor dele que pensa o contrário que também votou 
como ele queria", alertou. 
  

Ele defendeu prover o Estado de 
mecanismos anticorrupção. "Não 
acredito em ética na política, 
todos nós [humanos] somos 
vulneráveis, temos dois 
problemas intransponíveis: 
defeito de fabricação e prazo de 
validade - o sujeito fala não ser 
corrupto até o dia em que 
oferecem uma bolada. 
Precisamos é criar a ética 'da' 
política, um sistema em que ele 
mesmo que queira ser safado 
não consiga, seja pelo rigor da 
punição, seja pela exigência de 
transparência." 
  
A juventude foi evocada como 
força capaz de provocar 

mudanças na política. "Tem uma música cantada pela Gal Costa - 'Não confie em ninguém com 
mais de 30 anos'. Minha esperança está em quem tem menos, não conheço nenhum grande 
revolucionário, militante que tenha iniciado seu trabalho depois dos 30 anos", disse Frei Betto, 
sobre a presença marcante de jovens entre os 4.000 participantes do encontro, de 25 dos 27 
Estados do país. 
  
O evento reuniu cerca de 50 parlamentares de várias partes do Brasil que, segundo a 
organização, "têm origem de militância na fé". Da região, estiveram o deputado estadual Geraldo 
Cruz, a vice-prefeita de Taboão da Serra, Márcia Regina, os vereadores Maria Cleuza, Silvino 
Bomfim, de Embu, Wagner Eckstein, de Taboão, e Zé Maria, de Itapecerica da Serra. 
Participaram os deputados federais Chico Alencar, do Rio, Paulo Teixeira e Vicente Cândido. 
  
Palavra de acolhida e compromisso social do anfitrião prefeito Chico Brito (PT) e mensagem em 
apoio à luta do movimento de fé e política contra as desigualdades proferida pelo bispo na região, 
dom Luiz Antônio Guedes, da Diocese de Campo Limpo, abriram o encontro, que homenageou 
dom Paulo Evaristo Arns, aos 90 anos, que foi chamado de "cardeal dos direitos humanos", por 
denunciar torturas durante o regime militar, e Santo Dias da Silva (1942-79). 
  
"O encontro aconteceu na terra que foi o chão de Santo Dias. O sangue dele regou essa terra e 
fez florescer muitos frutos que hoje buscam construir novo projeto de sociedade", destacou 
Teresinha Toledo, da coordenação nacional do Movimento Fé e Política, sobre o líder operário 
que foi morto pela Polícia Militar durante piquete em frente a fábrica em Santo Amaro (zona sul de 
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SP), em 30 de outubro de 1979, exatos 32 anos atrás. A viúva Ana Dias estava presente. 
  
O tema central "Em busca da sociedade do bem-viver", conceito da cultura indígena, norteou os 
17 assuntos discutidos, desde produção e consumo sustentável até cultura de paz, abordado pelo 
ex-ministro Paulo Vanucci (Direitos Humanos). "Fazer política, todo grupo, toda religião faz, mas 
fazer numa perspectiva libertadora é nossa razão de ser. Não é o conceito de viver melhor, idéia 
capitalista do ter muito; para nós, é bem viver, com menos, mas para todos", disse Teresinha. 

 


