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Ata de reunião - Fórum Multientidades 

Data: 31/01/2008 

Local: Instituto EntreAtos 

 

1. Roda de apresentação dos participantes (ver lista de presença anexa); 

2. Leitura da ata anterior  

3. Discussão da pauta do dia: 

 Grupo de Trabalho para discussão dos projetos de geração de renda; 

 Educação 

 Site de Paraisópolis 

 Parceria – Instituto Entreatos 

 

4. Educação – Juliana (Centro Comunitário - Mosteiro São Geraldo) informou que 

Luis (Coordenadoria da Educação) não pode comparecer a reunião, mas solicitou 

o repasse de algumas informações: A EMEI de Paraisópolis começa a funcionar 

no mês de março em 03 turnos, com a proposta de atender crianças de 04 e 05 

anos.   

A perspectiva é que o CÉU Paraisópolis esteja pronto em 2009 para receber 

essas crianças no 1º. Ano letivo.  

Enfatizou a importância de orientar as famílias a cadastrarem as crianças no 

sistema EOL da Prefeitura.  Informa que no próximo dia 11/02 será o dia de 

agendamento do cadastro, no CEI Santa Escolástica. Esclareceu ainda que as 

crianças cadastradas no mutirão (2006) já estão na “fila de espera” para a EMEI 

Paraisópolis I. 

A partir das discussões realizadas sobre as pendências observadas na construção 

da EMEI. Foi deliberado que o Fórum estaria encaminhando uma carta (e-mail) 

para a Coordenadoria da Educação – Marcelo Rinaldi – com cópia para Luis 

(demanda) e Alexandre (Sub-Prefeitura), solicitando agilidade no processo. 

 

4. Site de Paraisópolis – Gilson não pode comparecer a reunião e pediu para 

a Mônica (Casa da Amizade) repassar informações sobre processo de construção 
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do site de Paraisópolis. Não foi possível estabelecer parceria com o NSEIII do 

Centro Comunitário em função da diferença de uso da tecnologia.  

Foi definido que no site da comunidade será disponibilizado o mapa (Urbanização) 

das organizações que atuam no local; 

Será disponibilizado para as entidades que tiverem ao menos 50%  de freqüência 

anual no fórum,  um espaço de divulgação do seus eventos, campanhas e 

atividades, além do acesso ao conteúdo das atas.  

Foi discutido o objetivo do site e sua estrutura – um dos objetivos é que sirva de 

instrumento para fortalecimento do fórum, espaço de divulgação da realidade 

social (dados, necessidades, realidades, eventos) e publicação dos trabalhos de 

pesquisa produzidos sobre a comunidade, neste aspecto ficou acertado entre as 

instituições as quais os estudantes ou pesquisadores, estiverem filiados, deverão 

comprometer-se, por meio de um termo, a entregarem uma cópia do resultado da 

pesquisa à União de Moradores, para que o conteúdo seja de publicizado aos 

moradores, sirva como acervo para novas pesquisas e componha o histórico local. 

A administração do site será realizada pela União de Moradores. 

 

5. Geração de Renda – A partir do conteúdo relatado em ata anterior, Eliana 

(PECP) esclarece sobre objetivo do grupo de conhecimento e levantamento das 

necessidades da comunidade em relação a esse tema. Refere também a 

preocupação em potencializar as ações já existentes. Foram discutidas algumas 

experiências já existentes na comunidade – Ex. experiência da Obra Social Pio 

XII, experiência de formação de cooperativa de artesãs (PECP), etc.  

O objetivo e a definição de um público alvo para se pensar as ações relacionadas 

à Geração de Renda – foram debatidos durante a reunião. Regina (Secretaria da 

Habitação) comentou estudo de HAB aponta as famílias chefiadas por mulheres 

como público mais vulnerável e com necessidades de intervenção nesse campo. 

Discutiu-se também a possibilidade do público jovem como alvo das ações.  

Eliana (PECP) propôs que fosse reservado pelo menos 01 hora das próximas 

reuniões do fórum para realizar planejamento das ações. O que foi deliberado e 

definido como pauta para as reuniões de março e abril. 
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6. Instituto Entreatos – Cristina Peres (Entreatos) apresenta objetivo do 

Instituto Entreatos, comenta a expectativa em relação à possibilidade de 

parceria com as organizações que atuam na área de Esportes e Cultura. O 

Instituto já realiza atividade de hidroginástica e natação, para adultos e 

crianças. Realizaram ainda, no último feriado uma atividade aberta para toda a 

comunidade. Solicitou que as organizações interessadas realizassem contato.  

 

7. Informes: 

 

- Monica (Casa da Amizade) informa sobre o processo de contratação de 

educador para as aulas de reforço escolar na organização e de um 

estudante/professor de educação física para dar aulas de esporte no local; 

- Eliana (PECP) – informa sobre processo de seleção para Programa Aprendiz   

 

8. Próxima reunião acontecerá a Centro Comunitário - Mosteiro São Geraldo. 

R. Itapanhaú, 170 – Paraisópolis – SP (3742-0399) 

 

 

 

Eliana Pereira Silva 

Programa Einstein na Comunidade Paraisópolis 


