FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

Local: Casa da Amizade
ASSUNTO: Reunião mensal

Data: 27/03/2008, 8:30
Por: Mônica
Folha:

Participantes: conf. assinaturas na lista anexa (original arquivado no PEC)
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info

1/4/08

DESCRIÇÃO
0. Rodada de apresentação + leitura da ata anterior
1. EMEI Paraisopolis I: Mary Abe (diretora) informou que a EMEI inicia sua
operação em 1/abr/08 e apresentou a equipe de professoras que estão se
reunindo por 3 dias para discutir o projeto pedagogico da escola. Pretendem
atender 840 alunos em 3 turnos em 2008 (24 turmas = 6 de 1o estagio 3-4 a +
9 de 2o estagio 4-5 a + 9 de 3o estagio 5-6 a). Merenda e limpeza são
serviços terceirizados. Até o momento inscreveram-se crianças
correspondentes a cerca de 50% dos 600 telegramas enviados,
possivelmente por se tratar de cadastro de 2006 e por problemas de
identificação de vielas, etc.
2. Limpeza da EE Miguel Arraes: foi mencionado que ocorreu concurso
publico e que a escola vai receber novos funcionarios para estas tarefas.
3. Agenda 21: Clara (SubPrefeitura de CL) fez breve historico sobre o
movimento. Esclarece que Agenda 21 começou em 1992 com foco em meio
ambiente e que em CL funciona desde agosto/2007 o Forum Local da
Agenda 21 com reuniões mensais na segunda terça feira do mês as 14:00 na
SubPrefeitura de CL. O foco definido pelo grupo é a requalificação daregião
do Corrego Itapaiuna, incluido no projeto Sabesp de Corrego Limpo. Estão na
fase de diagnostico; querem ouvir comunidade de Paraisopolis e juntar
esforços. Clara citou que na SubPrefeitura há coleta de baterias usadas.
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M. Teresa (SeHabi) sugere que grupo da Agenda 21 receba copia do
documento Plano de Ação Integrada.
4. Verde: Gilson (União) esclareceu que o grupo de trabalho reuniu-se em
25/3/08 e fez alinhamento com Plano de Urbanização. Relatou as ações
pensadas com colaboradores da FAU-USP.

info

5. Catadores de lixo: Gilson (União) comentou que estão cogitando de
alugar espaço para cooperativa de reciclagem/coleta seletiva. Clara
(SubPrefeitura CL, Agenda 21) esclareceu que seu grupo tem projeto de
fomento para regularizar cooperativas. Constatou-se polemica sobre o local
onde é feita a separação do lixo reciclavel. Foram apresentadas queixas
sobre o acumulo de lixo na esquina da R. Manoel Antonio Pinto. Foi discutida
a importancia da regularidade da passagem do caminhão do lixo. Quanto à
insuficiencia do numero de caçambas, comentou-se que a previa separação
do material reciclavel poderia reduzir o volume de lixo em torno de 20%.
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6. Conselho Gestor de Urbanização de Paraisópolis: conforme
previamente agendado foi realizada eleição para preenchimento das vagas
em aberto no Conselho Gestor para representação das organizações da
sociedade civil atuantes na ZEIS. Candidataram-se 4 organizações e todos os
presentes tiveram direito à voto. Para definição da vaga de titular foram feitos
2 turnos de votação dado o empate inicial. Os resultados foram: titular:
Projeto Ponte (D. Maria Isabel Cipos); 1o suplente: UMDMMCCP (Roberto
Batista Oliveira); 2O suplente: Associação das Mulheres de Paraisopolis
(Juliana Gonçalves); 3o suplente: Espaço Jovem (Isaac dos Santos Bezerra).
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7. CET: comentado o lamentavel acidente com 2 mortes. Mineiro
(UMDMMCCP) relatou o encaminhamento feito para CET. Lombadas foram
implantadas na R. Francisco Maurano (“ladeirão”).
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8. Terreno para construção da FATEC: M. Tereza (SeHabi) explicou que a
área da “Praça é Nossa” foi desapropriada e que em função da liminar
concedida pela Defensoria Publica em 20/mar/08 foram adiados até segunda
ordem a remoção de moradias, a construção de FATEC e de rua de acesso
ao futuro CEU e o projeto de drenagem pluvial e esgoto das moradias do
Grotinho. Sr. Mineiro (UMDMMCCP) apresentou copia do comunicado com
orientações de desocupação que havia sido distribuido às familias com
mudança programada para 25/3/08. Travaram-se intensos debates sobre as
ofertas de atendimento habitacional e as tratativas com as familias afetadas.
A discussão foi endereçada a uma reunião especifica programada para
aquela tarde com os envolvidos, e tambem à reunião mensal do Conselho
Gestor de Urbanização agendada para 1/abr/08. D. Denise lamentou não ter
sido convocada.

SeHabi

9. 2a Semana Cultural das Bibliotecas de Paraisopolis: Diane (Bovespa)
divulgou convidando todos a participar (programação anexa).

BECEI/Bovespa/
PEC/União

22-26/03/08

10. Conselho Tutelar: anunciado que a candidatura de Neusa (UBS) à vaga
de Conselheiro em aberto para a região já foi publicada no Diario Oficial.
Prevista eleição para abril-maio/2008. Comentada a questão de moradores
que não tem cadastro e portanto não podem votar.

eleitores

abrmaio/2008

11. SARESP 2008: Monica (Casa da Amizade) fez projeção para apresentar
um resumo (anexo) dos resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento
Escolar do Estado de São Paulo, indicando comparação entre as escolas da
comunidade, do municipio de SP e do estado de SP no que se refere às
disciplinas de Portugues e Matemática de diversas series do Ensino
Fundamental (1a, 2a, 4a e 8a) e 3a serie do Ensino Medio. Estes dados
recentes foram extraidos dos sites oficiais conforme links distribuidos por
Joildo atraves do e-groups de Multientidades. Constatados resultados
dramáticos no desempenho dos alunos. Discutida a importancia dos esforços
para melhoria da qualidade de educação e a necessidade imperiosa de oferta
de educação infantil. Enfatizado o papel do envolvimento da comunidade,
particularmente atraves dos Conselhos de Escola, no acompanhamento
destes indicadores e no apoio à gestão de cada escola para melhoria dos
indices.
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12. Habitat para Humanidade: Therese (Casa da Amizade) divulgou o grupo
de jovens ligado à Escola Graduada e esclareceu que estão oferecendo
serviços voluntarios de pintura durante um fim de semana. As ONGs podem
se candidatar atraves do e-group de Multi e serão encaminhadas por Therese
aos responsaveis pelo programa.

candidatos

imediato

todos

7/4/08
14:00

13. Conselho Gestor de Saude da UBS II Paraisópolis: Ivanilda convidou
para reunião para composição do conselho
14. Filmes: Gilson (União) divulgou que 4 filmagens acontecerão em
Paraisoplis em 2008, começando por um filme chines da Roulane filmes com
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27/3/08 14:00
1/4/08 17:30

info

FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

Local: Casa da Amizade
ASSUNTO: Reunião mensal

Data: 27/03/2008, 8:30
Por: Mônica
Folha:

Participantes: conf. assinaturas na lista anexa (original arquivado no PEC)

3 / 4

AÇÃO

PRAZO

todos

28/3/08
19:00

16. Instituto Mover: Gilson (União) divulgou que esta instituição de
saude/esportes irá se instalar em Paraisopolis, sediada no Ponto de Luz
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maio/2008

17. Sala de Cinema: funcionará no Espaço Jovem, inauguração
reprogramada

info

5/4/08
21:30

18. Projeto Chance: Gilson (União) informa que este projeto pré-vestibular
(parceria com Mackenzie, Unip e DCE-USP) está funcionando aos sábados
na EE Maria Zilda com 160 alunos.

info

sábados

todos

24/4/08

DESCRIÇÃO
cenas de aventura no Grotão, estando prevista a contratação de figurantes
locais.
15. Sextas Culturais: distribuido cartaz divulgando apresentação de MPB,
violão e violoncelo na Banda do Futuro já inaugurada em frente à União.

19. Próxima reunião: na União de Moradores

8:30
Pauta:
• Geração de Renda (devolutiva e trabalho)
• Projeto do site Forum Multientidades
• Sistema HabiSP (www.habisp.inf.br)
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