
Quadro de Contribuições 
Reunião com o Conselho Municipal dos Povos Indígenas do Município de São Paulo – COMPISP 
Realizada em 26 de Outubro de 2022 via Googlee Meets 

Revisão Intermediária do Plano Diretor Estratégico – 2022 

 

 

 
 

REUNIÃO COMPISP – Conselho Municipal dos Povos Indígenas do Município de São Paulo 
 
 

Local: Google Meets https://meet.google.com/omq-midj-vzy E https://meet.google.com/tad-vmuh-cxa 
Data: Quarta-feira, 26 de outubro de 2022. 
 

NÃO HOUVE REGISTRO DE CONTRIBUIÇÕES DURANTE A REUNIÃO 
 

Observações: Para além da reunião junto ao Conselho Municipal dos Povos Indígenas do Município de São Paulo, deu-se continuidade ao 
diálogo direto com a Comunidade Indígena, com visitas a alguns territórios presentes no município de São Paulo. 

Em 11 de outubro de 2022, a equipe da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL, juntamente com representantes da 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC visitaram a Aldeia Kalipety, em Parelheiros para recepção de propostas. 

Durante o diálogo, as lideranças presentes reforçaram a importância da formalização das Terras Indígenas, indicando que já consta Portaria 
598 de 05 de maio de 2016, DECLARANDO como Indígenas, o território anteriormente delimitado. Solicitam que a revisão intermediária 
do PDE reconheça expressamente a Portaria Declaratória 598 emitida em 2016. Citam também que o Território Indígena do Jaraguá 
também já possui portaria declaratória própria, entendendo também ser importante esse reconhecimento.  

Também citaram o problema das ocupações irregulares em terras indígenas e em seu entorno, sendo este último mais intenso e difícil de ser 
combatido. Pedem instrumentos legais mais contundentes para proteção e preservação dos territórios de preservação – sejam eles 
indígenas ou não. 

Considerando a dificuldade em compatibilizar as agendas para uma nova visita ao Território Indígena do Jaraguá, as lideranças optaram por 
registrar as solicitações através da plataforma eletrônica Participe+, além de encaminhar diretamente à Assessoria de Participação Social, 
relatório, legislação específica e mapas sobre a delimitação, declaração e homologação das Terras Indígenas da região do Jaraguá. 


