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 FORUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS 
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 AÇÃO  PRAZO 

DESCRIÇÃO   

0. Rodada de apresentação + leitura da ata anterior (Neusa, UBS)   

 1. Verde : D. Maria Isabel sugere projeto de trabalho com a comunidade, por 
meio das crianças. O intuito da ação é despertar nas crianças o  prazer de 
cultivar ambientes verdes e saudáveis. 

Convida os presentes na reunião, que tenham afinidade com o tema, a 
unirem-se a ela para elaborar iniciativas. 

Algumas pessoas demonstraram interesse, entre elas Fernando (Cáritas), 
Lucia (Habi), Juliana (Mosteiro), Sr. Mineiro (UMVMCP), D. Neusa (UBS), 
Cristina Perez (Entreatos) e Gilson (União de Moradores). 

Fernando referiu participar da agenda 21 da região Campo Limpo e gostaria 
de apresentar a proposta que tem estudado, sobre o paisagismo na nova rua 
de Paraisópolis (local recentemente desapropriado). 

Gilson ficou de agendar reunião por e-mail com os afins. 

D. Maria Isabel apontou seu interesse em participar. 
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25/3/08 

2. União dos Movimentos em Defesa das Moradias e Me lhorias das 
Comunidades do Complexo Paraisópolis (UMDMMCP) : Sr. Mineiro e 
companheiros apresentam nova organização dos moradores das 
comunidades de Jd. Colombo, Paraisópolis e Porto Seguro. Tem como 
objetivos iniciais a organização das atividades na rua nova e manutenção do 
canteiro construído pela prefeitura.  E-mail para contato: umdcp@gmail.com 

 

info 

 

3. Instituto Loebling : Angela apresentou a instituição que está atuando no 
Grotão. Atividades oferecidas: assistência jurídica (sábados); cursos para mães 
(artesanato); doação de leite em saquinho (duas vezes por semana – 9-12h); 
futebol (sábados). 

 

info 

 

4. Conselho Gestor de Urbanização de Paraisópolis : A UMDMMCCP 
apresenta candidatura para a vaga em aberto no Conselho Gestor para 
representação das organizações da sociedade civil atuantes na ZEIS, haja 
visto que existem ainda 3 vagas em aberto (uma para titular e duas para 
suplentes). D. Maria Isabel coloca-se à disposição para ocupar uma das 
vagas, seja enquanto titular ou suplente. 

Ficou estabelecido que haverá eleição para estes cargos na próxima reunião 
de Multi. 

 

 

 

 

todos 

 

 

 

 

 

27/3/08 

5. Educação : retomando as solicitações feitas por D. Teresinha (Crescer 
Sempre) na reunião de outubro de 2007 na EE Homero, verificamos que 
havia pendências do fórum relacionadas aos encaminhamentos para 
melhoramento da educação na comunidade. Monica ficou encarregada de 
verificar. Nota pós-reunião: confirmado que em 15/nov/07 foi encaminhado e-
mail para o Subprefeito de Campo Limpo Cassio Loschiavo (cc e-groups 
Multi) ata da reunião de 18/out/07 na Subprefeitura e mais fotos apontando 
terrenos vagos onde potencialmente poderiam ser construídas unidades 
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escolares. Não houve retorno. 

Outra queixa, presente na fala de todas as entidades, está relacionada à 
demora no inicio do funcionamento da nova EMEI no Grotão e à criação de 3 
turnos, que são completamente inadequados quando se trata de educação 
infantil e de modo algum atendem as necessidades das famílias. Esta 
realidade servirá para aumentar numero de atendidos, porém não satisfaz as 
necessidades pedagógicas das crianças. Tampouco se adéqua à realidade 
das famílias desta comunidade, em grande parte constituídas por mulheres 
arrimo de família e que continuarão tendo que pagar pessoas para levar, 
buscar e ficar com a criança, as vezes por dois períodos curtos durante o dia, 
como ocorre com as crianças que ficam no turno das 11 as 15 horas (turno 
da fome). 

Nesta reunião Juliana referiu que Luiz (Educ - Demanda) entrou em contato 
informando que não poderia comparecer, mas que a EMEI do Grotão em 
breve estaria funcionando e que já estavam enviando telegramas de  
convocação das famílias para matrícula. 

Mônica Mation (Casa da Amizade) ficou de enviar correspondência à 
coordenadoria de educação, com cópia ao Subprefeito de CL e ao Secretário 
de Educação, pedindo posicionamento sobre as questões acima e início do 
funcionamento do equipamento, que embora esteja construído há mais de um 
ano, ainda não entrou em funcionamento. Nota pós-reunião: na reunião do 
CG de Urbanização de Paraisopolis em 4/3/08 o representante de SME Sr. 
Marco Antonio Andrade informou que já estava efetuada a ligação elétrica e 
que era iminente o inicio do funcionamento da escola.  

Juliana (Creche) informou sobre o novo critério de preenchimento de vagas 
escolares no EOL (sistema on-line da Prefeitura), definido exclusivamente 
com base em idade para cada faixa (exceção: decisão do Fórum da Criança e 
do Adolescente). Ex: para creche “faixa x anos” foram atendidas somente 
crianças nascidas até março do respectivo ano.  

 

info 
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6. Conselho Tutelar : Diane (Bovespa) e Eliana (Programa Einstein) apontam 
o quanto o assunto educação permanece na pauta do fórum e quão 
importante seria termos o Conselho Tutelar mais presente nas discussões,  
compreendendo que as contribuições da parceria seriam de grande valia. 

Eliana ressalta que a participação do Conselho Tutelar deveria dar-se de 
forma rodiziada, para que todos os plantonistas conhecessem um pouco da 
realidade e para manter um vinculo institucional e pessoal, evitando expor os 
conselheiros enquanto pessoas físicas. 

Juliana (Mosteiro) prontificou-se a elaborar um oficio informando sobre o 
calendário das reuniões e protocolá-lo junto ao CMDCA solicitando a 
representatividade do conselho nas reuniões de Multi. 
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7. Problemas operacionais nas escolas : alguns pais presentes na reunião 
apontam dificuldades relacionadas à EMEF Casarão, incluindo acumulação 
de lixo em frente à escola; referem que as crianças têm ficado sem aulas na 
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EE Miguel Arraes. e que a escola não tem ofertado professores substitutos. 
Citado também o problema de falta de equipe de faxina na mesma escola. As 
famílias foram orientadas a, antes de qualquer procedimento, procurar a 
direção da escola para informações, já que possivelmente devem estar 
passando por dificuldades. A contribuição das famílias, de forma organizada, 
pode ser válida. 

7. Terreno para construção da FATEC : alguns moradores apontam 
dificuldade relacionada ao próximo terreno a ser desapropriado para a 
construção da FATEC; referem que as alternativas oferecidas pela 
reurbanização não são boas, pois não assegurarão o direito à moradia das 
famílias. Reconhecem que muitas pessoas invadiram o terreno depois de 
saberem da desapropriação, apenas para tentar receber a “indenização”, 
contudo existem outras famílias, que de fato não tem nenhuma condição de 
subsistência e que ao serem desapropriadas, nos moldes em que está sendo 
proposto, ficarão desamparadas. 

A proposta do fórum é que a UMDMMCP construa rapidamente um 
documento que aponte para as  necessidades da população e sugira 
alternativas. 

  

8. Geração de renda : Lucia (Habi) explica que parte do recurso do PAC para 
Plano de Urbanização vem “carimbada” para trabalho social (2,5% do 
montante da obra). Esclareceu que o recurso não é especificamente para 
geração de renda, mas que existem 3 frentes de trabalho às quais esta verba 
está destinada: organização social, educação ambiental e sanitária, geração 
de trabalho e renda. O foco é atingir o público mais fragilizado na 
comunidade, apontado pela pesquisa como sendo mulheres e jovens. Lucia 
informou que a Secretaria de Habitação do Município montou licitação para 
escolher uma gerenciadora para áreas como Paraisópolis que terão recursos 
do PAC. 

Com relação ao planejamento de iniciativas do Fórum voltadas à geração de 
renda, foi debatido o dilema entre concentrar-se nas prioridades da 
comunidade ou potencializar as iniciativas já existentes na comunidade. Caso 
prevaleça após o debate esta ultima vertente, foi cogitada a realização de um 
evento reunindo grupos informais existentes, com palestra sobre 
empreendedorismo. Cristina (Entreatos) sugere levantar possíveis parcerias 
para projetos de geração de renda. 

Lucia (SeHabi) citou a parceria com a ABCP (Associação Brasileira de 
Cimento Portland) para cursos profissionalizantes no ramo da construção civil. 

Gilson (União) informa sobre a parceria da Escola do Povo com Nestlé para 
qualificação profissional em culinária (curso de 6 meses). 

  

9. Projeto PAVES : D. Neusa (UBS) apresenta o projeto e a idéia é fazer com 
que ele some na iniciativa por áreas verdes. Informa que há 2 biólogos 
trabalhando com as agentes comunitárias de saúde. Cristina (Entreatos) se 
propõe a auxiliar enquanto educadora ambiental. 
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10. Projeto Chance:  Gilson (União) informa que este projeto pré-vestibular 
(parceria com Mackenzie e Unip) deve funcionar na EE Maria Zilda a partir de 
1/3/08  

  

11. Projeto Guri:  Gilson (União) informa que governo estadual fez parceria 
com União para montar orquestra infantil (300 crianças) para começar a 
funcionar em maio/2008 na comunidade (pendente de patrocínio) 

  

12. Conferência Nacional da Juventude : acontecerá em Brasília Info 27-30/4/08 

13. Sala de cinema no Espaço Jovem (Pirâmide):  montada em parceria 
com Citibank; previstas sessões todas as noites. Esclarecido que a 
inauguração foi adiada por motivo de viagem dos organizadores. 

info  

14. Campanha 5 minutos sem energia : divulgada a realização  info 29/2/08 

15. Próxima reunião : na Casa da Amizade  

 

Pauta: 

• Projeto trabalhando o Verde (espaço para a agenda 21) 

• Geração de Renda (devolutiva e trabalho) 

• Escolas em Paraisópolis – funcionamento da EMEI do Grotão 

• Eleições para o Conselho Gestor de Urbanização de Paraisópolis 
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27/3/08, 

8:30 

 


