
VAMOS ELEGER NOSSOS REPRESENTANTES DO 
CONSELHO GESTOR DA ZEIS DA ÁGUA BRANCA! 

Venha votar!

Será no domingo, dia 28 de setembro, a eleição dos representantes da 
Comunidade Água Branca para o Conselho Gestor da ZEIS.
 A votação ocorrerá das 9h00 às 15h00 no EPRIM. 

O que é  uma ZEIS? 

Uma ZEIS é uma área da cidade que fica destina-
da pelo Plano Diretor para abrigar moradia popu- 
lar. O nome ZEIS quer dizer Zonas Especiais de 
Interesse Social. Quando uma área vira ZEIS, seus 
moradores conseguem regularizar sua moradia 
de forma mais rápida. E também fica mais fácil 
lutar por melhorias para aquela região. 

A área onde moramos é considerada uma ZEIS 
pelo Plano Diretor de São Paulo.

Qual a importância do Conselhor Gestor de ZEIS?

Ter um Conselho Gestor de ZEIS é o primeiro passo para iniciar a reforma e me- 
lhoria do Conjunto Habitacional Água Branca, do Conjunto PROVER, do conjunto 
FUNAPS, da Vila Dignidade e das casas, que estão previstas na Lei da  Operação 
Urbana Consorciada Água Branca (Lei no 15.893/13, art. 8º, IV). 

Como o Conselho Gestor de ZEIS pode ajudar a comunidade? 

De acordo com o Plano Diretor, é o Conselho Gestor da ZEIS que irá participar da 
elaboração, aprovação e implementação dos Planos de Urbanização de ZEIS. Isso 
significa que é o conselho que vai dialogar para saber as necessidades e propos-
tas da nossa comunidade e vai representá-la, durante a reforma, revitalização e 
regularização das moradias, que serão conduzidas pela Secretaria de Habitação 
– SEHAB.

Como o Conselho de nossa ZEIS será composto?

1. O conselho de ZEIS será composto por representantes dos moradores, da prefei-
tura e das concessionárias de serviços. 

2. Terá representação paritária – ou seja, o mesmo número de representantes da 
prefeitura e dos moradores. O nosso conselho terá 5 titulares e 5 suplentes que 
representam os moradores; 5 titulares e 5 suplentes que representam a prefeitura. 

3. O Conselho será coordenado pela Secretaria de Habitação – SEHAB, conforme 
previsto na lei.

Quando vamos eleger nosso Conselho?

A votação para eleger os nossos representantes será no DOMINGO, dia 
28 de setembro, das 9h00 às 15h00, no EPRIM.

PARTICIPE! VENHA VOTAR  PARA ELEGER 
OS NOSSOS REPRESENTANTES!

Quando o Conselho for eleito, as obras de reforma 
poderão ser iniciadas!

Se você quiser saber mais e tiver sugestões, participe das reuniões da Associação 
de Moradores, que acontecem todas as terças feiras, às 20h, no EPRIM.

Associação dos Moradores da Vila Chalot – Comunidade Água  Branca.

av.  marquês de 
são vicente

Área da ZEIS

marginal tietê

Os moradores e moradoras indicados pela nossa comunidade são
(em ordem alfabética): 

Alexandre Borges Morais, Ana Carla Pereira dos Santos, Ana Carolina Perei-
ra dos Santos, Ana Paula Soares, Bruno da Silva, Edivaneo Cardoso, Emer-
son da Silva, Maria da Penha Lopes, Maurea Cristina Anastácia e Ronaldo 

Galote.


