
FORUM MULTIENTIDADES  
DE PARAISÓPOLIS 

Ata de Reunião 

Local: Escola Estadual Homero 

 de Campos Fortes  

Data: 25/0ut/07, 8:30  

ASSUNTO: Reunião mensal Por: M. Mation  

Folha: 1  /   
 

 FORUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS 

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

DESCRIÇÃO   

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

1. Conselho Gestor de Urbanização de Paraisopolis: Regina (HabiSul) 
anuncia que a primeira reunião após eleição do novo CG acontecerá no 
PEC. Continuam indefinidas as nomeações de representantes de 3 orgãos: 
CDHU, Secr. Esportes e do Verde. 

Conselheiro
s 

CG Urb 

6/11/07 

17:30 

2. Dia D da Dengue: Neusa (UBS) enfatizou que risco de epidemia é 
iminente e portanto pede a colaboração de toda a população. 

info 10/11/07 

3. Cestas Natal Einstein: Claudia (PEC) divulga distribuição de senhas benefic. 27-28/10/07 

4. 3o Forum Social Sul – Uma outra periferia possivel: Diane (Bovespa) 
divulgou realização no J. Angela. 

info 25-27/11/07 

5. Semana de Arte Moderna na periferia:  4-/10/07 

6. Evento na Sabesp para Lideranças: acontecerá no CEU e abrangerá a 
formalização de reclamações 

 28/10/07 

7. Grupo de Trabalho Educação: projetada na tela a apresentação Power 
Point usada na reunião do grupo com o SubPrefeito de Campo Limpo Cassio 
Loschiavo, que inclui dados de crianças por escola de educação infantil. A 
representante do Espaço Nossa Casa esclareceu que sua escola atende 120 
crianças e que faz parte do perimetro considerado; o documento será . 
revisado acrescentando fotos de possiveis espaços para edificações 
escolares. Claudio enviará fotos selecionadas. Rolim citou que Secretaria 
Municipal de Educação está interessada em montar convenios para creches. 

Ficou acertado que um documento consolidado será encaminhado para 
COGESP e EDIF/SME e que Rolim agendará reunião. 

Com relação ao fato da EE Homero ter operado em regime 3D em 2006, Ana 
(Homero) esclareceu que para reposição da carga horaria naquele ano foi 
usada uma casa alugada. Homero atende hoje ~ 800 alunos/periodo. Foi 
relatada a ideia da FDE de derrubar a parte administrativa do Homero + 8 
salas+quadra recem instalada para ali construir 2 escolas. Neste interim 8 
salas provisorias seriam instaladas na quadra da EE Miguel Arraes. Fala-se 
tambem na hipotese de voltar a operar em 3D na EE Homero. Selma 
(Caritas) sugere convocar ONGs a se posicionarem com relação ao assunto 
da demolição parcial da EE Homero. 

Com relação aos resultados do IDEB Ana  (Homero) esclareceu que não há 
dados para cada escola estadual em SP pois antes de 2007 estas crianças 
não eram submetidas à prova Brasil.Teresinha (Crescer Sempre) mencionou 
correlações entre desempenho, auto-estima, renda. 

O grupo deu as boas vindas à Marisa Monteiro – nova diretora da EE Miguel 
Arraes (ao lado da EE Homero).) 

 18/10/07 

8. Premio Dolce Vita Amigo do Morumbi de Responsabilidade Social: Denise 
(Revista Dolce Vita) esclareceu que o premio foi criado para dar visibilidade 
a empresas e empreendedores sociais engajados nesta causa. O 

 26/11/07 

20:00 
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Restaurante Bananeira está destinando parte da verba do Cardapio Solidario 
para premiação em dinheiro. 

9. Web site Forum Multientidades de Paraisopolis: agendada reunião na 
Creche com Joilson em 31/10/07 para criar sinergia com curso de Web 
Design promovido pelo Mosteiro S. Geraldo. Comentou-se que poderia 
conter as atas Multi, dados das ONGs, links com trabalhos academicos sobre 
Paraisopolis (ex: monografias, video Tiaraju), O assunto será debatido mais 
amplamente na proxima reunião 

10. Conselho Tutelar: Pedro Vicente (Gabinete de Rolim) anunciou eleição 
com disputa individual (ao inves de chapas como no passado). Roberto 
(conhecido como Mamão) da Vila Prel apresentou-se como candidato e 
exortou os eleitores a votarem e depois cobrarem desempenho. Locais de 
votação: EE Maria Zilda, Etelvina, EMEF D. Veremundo (a confirmar). 
Comentou-se que Flora já exerce hoje o cargo de Conselheira Tutelar Campo 
Limpo. 

 25/nov/07 

11. Campanha dos 16 Dias de Ativismo pela Não-Violencia contra a Mulher: 
foi divulgada por Claudia (PEC). Juliana (Creche) sugere que seja 
disponibilizado para escolas o material para temas transversais  

 25/nov a 
10/dez/07 

12. Grupo Geração de Renda: na primeira reunião o grupo decidiu que se 
deve começar por um daignostico. Foi distribuido questionario: quem produz 
e o que se produz. Foi cogitado um evento para mostrar o que os grupos da 
comunidade produzem. 

 15/nov/07 

13. 1a Conferencia da Juventude de Paraisópolis (preparatoria para 
conferencia nacional em Brasilia): Gilson divulgou que o objetivo é a 
discussão dos problemas da juventude. Estarão presentes varias autoridades 
e artistas. Incluirá homenagem aos nordestinos e caminhada “Brava Gente 
Brasileira” do Palmeirinha até a EE Etelvina, onde ocorreram as salas de 
debates..  

  

14. Espaço do Povo: Gilson informou que proxima edição terá tiragem de 
20.000 exemplares 

  

15. Escola do Povo: Gilson informou que estão abrindo 36 novas turmas. 
Inscrições abertas na União. 

  

   

Proxima reunião: na União de Moradores   29/11/07 

6:30 
 


