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 FORUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria da 
qualidade de vida na comunidade como um todo 

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

DESCRIÇÃO   

0. Rodada de apresentação + leitura da ata anterior  

A vice diretora e diretora em exercício Dona Lair  da E.E Homero dos Santos 
Fortes deu inicio à  reunião. 

  

1. Cadastro CadUnico : Mineiro (UMMDCP) relatou que algumas pessoas  da 
comunidade estão lhe procurando e reclamando que não fizeram o cadastro 
para receber renda mínima, pois é assim que os cadastradores estão falando 
para os moradores.  

A Lucia (Sehabi) explicou que o cadastro não garante à família o recurso, 
sendo que algumas família podem preencher o requisito para ganhar, 
tornando-se demanda potencial dos Programas Sociais, mas não são todas 
que estão fazendo o cadastro. Esclareceu também que o pessoal do Ibope já 
foi orientado para não dize aos moradores que o  cadastro é para renda 
mínima. 

Mônica (Casa da Amizade) leu para os participantes as principais questões 
incluídas no cadastro que o Ibope está fazendo. 

Roberta (assistente social do PEC) também relatou que alguns moradores 
estão procurando o programa para reclamar que não foram cadastrados para 
receber a renda mínima. 

Cadastro do 
ibope 

Junho/08 

2. Geração de Renda : Cristina (Entreatos) esclareceu que o GT especifico, 
criado para levantar as iniciativas existentes mais significativas, tem se 
reunido semanal ou quinzenalmente desde 12/mai/08. Falou-se em levantar o 
potencial econômico da região, as organizações sociais envolvidas e 
respectivas áreas de atuação, o potencial de empreendedorismo, o interesse 
em requalificação, as possíveis causas de pessoas que receberam 
qualificação e encaminhamento para entrevistas terem optado por não 
comparecer, etc. Lair (EE Homero) citou preocupação com o indice de 
inserção subseqüente às capacitações. Alinhado com iniciativa já programada 
pela União (agencia de empregos), foi estabelecido consenso sobre o 
interesse em promover na semana de 5/ago/08 um mutirão de cadastro em 
vários locais (preliminarmente União, Entretatos, Bovespa, Creche, Casa da 
Amizade). Clarice (Watts Consultoria) citou ligação com Núcleo de Pesquisa 
da FEA-USP, que está disposto a apoiar a tabulação dos resultados (~1 
mês). 

 

 

 

 

 

 

 

todos 

 

 

 

 

 

 

 

5/8/08 

3. Site Multientidades : Mônica (Casa da Amizade) informou que o site da 
Multientidades está funcionando em www.paraisopolis.org. Relatou o 
resultado das reuniões conduzidas pelo GT especifico e descreveu o 
conteúdo preliminar já inserido pelo GT.  Falou das características,  
funcionamento  e quais entidades se qualificariam para fazer parte do 
mesmo. O site tem um link para as entidades e diversas seções: 

Quem  somos: missão (texto produzido na reunião de jan/2006 na Meninos 
do Morumbi).  

Calendário: c/ data e local das reuniões da Multientidades e Conselho Gestor 

 

info 
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Urbaniz., eventos culturais e esportivos 

Educação: inclui resultado do IDEB das escolas de Paraisópolis. 

Conselho Gestor de Urbanização: inclui mapa de intervenções. 

Não tendo sido possível fazer uma demo em função de limitação de conexão 
internet na sala, foi solicitado a todos acessar www.paraisopolis.org e trazer 
comentários para a próxima reunião. Sugerida a inclusão de seção para 
Publicações (teses, trabalhos), seção para Bibliotecas (nome, endereço, 
numero de volumes), link para Habisp. Na seção do CG Urb sugerida a 
inserção dos decretos de lei pertinentes e do mapa do viário CET. 

Joilson (União) foi eleito por aclamação para o cargo de administrador geral 
do site, tendo o GT para ajudá-lo a analisar as informações recebidas e 
encaminhar para o restante do grupo caso haja necessidade. Para efeito de 
interface com cada organização ficaram definidos os seguintes 
representantes: PEC: Roberta; Bovespa: Diane; Entreatos: Cristina; Obra 
Social Pio XII: Normeci; Casa da Amizade: Mônica; Espaço Nossa Casa: 
Creuza; UMMDCP: Carlos Eduardo; SeHabi: Lucia Agata; União de 
Moradores: Joildo; Vereador José Rolim: Paulinho; EE Homero: Lair. As 
demais organizações serão solicitadas a identificar representantes para 
interface. As entidades que tiverem freqüência mínima de 50% nas reuniões 
dos últimos 12 meses (conforme listas de presença) terão direito a 
encaminhar ao Administrador Geral para publicação 
conteúdo/noticias/calendário. Na eventualidade de dúvida sobre o 
alinhamento do conteúdo recebido com os objetivos da Multientidades, ele 
suspenderá a publicação até que o texto seja submetido à apreciação do 
grupo na próxima reunião de Multi. 

 

 

 

 

Todos 

 

Joildo 

 

 

 

 

 

31/7/08 

 

31/7/08 

4. Magia da Reforma (ABCP ): divulgada a parceria com o Instituto Entreatos. 
O primeiro foco sera estimulo à melhoria de fachadas, sendo ABCP 
disponibilizará assistente técnico. 

info  

5. Instituto Cógnita : dada uma superposição de agenda os representantes 
do Instituto Cógnita tiveram que ir embora antes do final da reunião. Tem 
parceria com Nestlé e farão apresentação na próxima reunião. 

Inst. Cognita 31/7/08 

6. CET: Mineiro relatou a reunião da CET em 26/6/08 no canteiro da Camargo 
Correa. A respeito das mudanças de viário recém-introduzidas pediu a 
colaboração dos educadores e diretoras das escolas para servir de exemplo 
para a comunidade na educação do transito. 

Lair (EE Homero) comentou que está muito confuso o transito e que os 
moradores precisam ser orientados; sugere adiar a fase de multas. 
Esclareceu que as orientações sobre as mãos/contramãos foram divulgadas 
para todos os professores em horário de HTPC,  

Gilson comentou que somente os perueiros estão seguindo o projeto viário. 
Diversos participantes enfatizaram a importância de um acompanhamento 
mais intenso da CET para orientação. 

info  
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Com relação ao problema de vandalização/extravio de placas, Mineiro 
(UMMDCP) sugere pintura de faixas no chão das ruas para indicação das 
mãos/contramãos. 

7. Educação : Lair (EE Homero) disse que tem vaga para EJA - ensino médio 
e que as turmas começarão em julho. 

Educação Infantil: Gilson (União) citou que o prefeito Kassab esteve aqui na 
comunidade em 25/06/08 para inaugurar a EMEI I (840 crianças em 3 turnos 
de 4h cada)  e a CEI (200 crianças). 

 

info 

 

8. Ecofuturo : Gilson sumarizou os resultados da reunião especifica realizada 
em 14/6/08. Falou-se em criar C.G. Biblioteca Pública. Estão sendo 
analisadas alternativas de potencializar bibliotecas já existentes, distribuir 
acervo entre as bibliotecas implantadas, capacitar mediadores de leitura, 
Roberta (PEC) citou experiências bem sucedidas de atuação de mediadores 
de leitura.  

info  

9. CONANDA (Conselho Nacional da Criança e do Adolescente): Gilson 
(União) faz parte do COJUV (Conselho Nacional da Juventiude) e passará a 
fazer parte tambem do CONANDA 

info  

10. Semana de Tecnologia : Gilson (União) esclareceu tratar-se de ação 
programada em coordenação com iniciativas de ambito nacional ligadas ao 
Ministério de Ciencia e Tecnologia. 

União 16-26/ 

out/08 

11. Próxima reunião : a ser realizada no Espaço Nossa Casa  

Pauta:  

- Instituto Cognita, site Multientidades, Geração de Renda 

todos 31/jul/08 
8:30 

 


