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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 PECP) 
 AÇÃO  PRAZO 

DESCRIÇÃO   

0. Rodada de apresentação + leitura da ata anterior (Angela – Habi-Sul)   

1. Geração de Renda: Clarice (WATTS Consultoria) informou ter ficado 
definido pelo GT especifico que o questionário sobre Geração de Renda 
(condição profissional x perspectiva profissional) será aplicado no dia 
05/08/2008 das 9h às 16hs, nos postos (organizações) combinados (União, 
Entreatos, Bovespa, Casa da Amizade, Creche Sta Escolástica, a confirmar). 
Haverá um treinamento para os voluntários aplicadores no dia 04/08/2008 
com Clarice e ela também estará circulando pelos locais no dia 05/08/2008 
dando suporte durante o processo. 

A organização Crescer Sempre não participará da coleta dos dados, pois a 
coordenação considera que seu público alvo não se enquadra no que está 
sendo proposto. Outras organizações como PECP e Mosteiro São Geraldo 
aplicarão o questionário numa amostragem de seu público interno. Após a 
tabulação dos dados, os resultados serão apresentados na reunião de 
Multientidades. 
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2. Banco de Empregos: Será inaugurado na Sede da União de Moradores 
no dia 05/08/2008 às 10h. Para a divulgação serão utilizados 15 mil folhetos, 
faixas e carro de som. A proposta é que um numero significativo de pessoas 
sejam encaminhadas para entrevista de trabalho já no primeiro dia.  

 

Info 

 

05 agosto 

10h 

3. Agenda 21: Sr. José Carlos (Mineiro, UMMDCP) informou que aconteceu 
a Conferência do CADES – Subprefeitura do Campo Limpo, para eleger o 
Conselho da Agenda 21. Concorreram 5 pessoas da Comunidade de 
Paraisópolis, sendo um deles o próprio, tendo sido eleitos 4 membros da 
Comunidade e uma pessoa do Parque Arariba. Mostrou-se indignado, pois 
verbaliza que o Sr. José Rolim não apoiou candidatos da comunidade local. 
Gilson orientou que conversasse direto com o Sr. José Rolim para esclarecer 
tal atitude. 

 

 

Info 

 

4. Obra Social Franciscana Pio XII: Normecy trouxe cartazes para serem 
colocados nas Organizações divulgando vagas para curso de informática. 
Acontecerá na Obra Social com certificação do SENAI, para alunos a partir de 
16 anos. Segundo info Joilson os dados atualizados sobre a organização já 
foram incluídos no site da Multientidades. 

interessados Inscrições 
2a-6a f 

8:00-16:30 

5. Ângela (HABI-SUL): Justificou não ter conseguido enviar o mapa da CET e 
as Atas do Conselho Gestor de Urbanização para serem inclusos no site. Em 
breve o material estará disponível. 

SeHabi imediato 

6. Apresentação do Site: em acesso on-line www.paraisopolis.org. Mônica 
fez a apresentação detalhada do site, solicitando que as organizações que 
tiverem alguma alteração a ser feita em seus dados (constantes do Quadro 
de Instituições preparado por Habi e disponibilizado na seção Quem Somos) 
a envie direto para Joildo (administrador do site). Igualmente devem se 
manifestar aqueles que têm interesse e ainda não estão inclusos no grupo de 
e-mail. Esclareceu que os assuntos enviados e/ ou discutidos pelo grupo da 
Multientidades serão reproduzidos no site. Caso haja algum assunto que não 
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seja pertinente, Joildo não fará a inclusão até que seja discutido, analisado e 
aprovado na próxima reunião. Foi proposto por Juliana que no site seja 
inserido o histórico da Comunidade. 

 

7. Educação: Esteve presente na reunião Regina Paula da Delegacia 
Regional de Educação do Campo Limpo (representando a Diretora Técnica 
de Planejamento Eliana Reis Araújo), que relatou estar promovendo a 
programação da inauguração do CEU Paraisopolis prevista para 21/set/08.  
Convidou as entidades para participar de uma reunião que acontecerá na 
Escola Dom Veremundo Toth dia 05/08 as 10hs para levantar 
materiais/documentos/fotos sobre o histórico da comunidade. Foi explicado a 
Regina que será impossível a participação dessa reunião devido aos eventos 
que estarão acontecendo simultaneamente na comunidade. Mônica (Casa da 
Amizade) e Ângela (SeHabi) se propuseram a encaminhar via e-mail para 
Regina alguns materiais sobre o assunto ou apontar disponibilidade no site 
Multi. Diante da noticia de que ainda não estão disponíveis água e energia 
elétrica para o CEU, foi alertado por alguns presentes o risco de repetir 
situações anteriores em que analogamente, embora a escola estivesse 
concluída, o inicio da operação ficou retardado pelo atraso das providencias 
de viário e infra-estrutura. 

 Mônica pediu que Regina conversasse na ocasião com a diretoria daquela 
escola sobre a importância da representação nas reuniões de multientidades 
e que verificasse também a disponibilidade do equipamento para a realização 
da próxima reunião de Multientidades em 28/8/08. 

Durante a exposição do site foram apresentados os resultados das escolas da 
comunidade no IDEB, que não satisfatórios. A proposito das discussões sobre 
os resultados IDEB e formas da comunidade ajudar na melhoria destes 
índices, Regina alertou que existe o Conselho de Escola e que cada direção 
tem calendário com as datas e horários em que ocorrem as reuniões. Mineiro 
e Neusa questionam dizendo que não tinham conhecimento deste Conselho e 
que há dificuldade de estabelecer os canais de discussão. As representantes 
da EE Miguel Arraes Marisa e Sabrina disseram que lá participam das 
reuniões somente o Conselho e professores, sendo que as reuniões ocorrem 
fora do horário das aulas. Foi proposto por Clarice (Watts) que nas reuniões 
de pais seja explicado o que são e para que serve os conselhos, bem como a 
importância da participação deles. 

Foi citado que na Associação Crescer Sempre os Conselhos de Gestores de 
Educação se reúne a cada dois meses para discutir as questões da qualidade 
do ensino nas escolas da região. 

Regina informou que o CEU PARAISÓPOLIS atenderá 140 crianças de 0 a 3 
anos em período integral (CEI); 560 crianças de 4 a 5 anos (EMEI – em 2 
turnos de 5hs aula/dia) e 1260 crianças para EMEF (em 2 turnos de 5 hs 
aula/dia). Informou que a partir de 2009 a nova EMEF Paulo Freire (8 salas) 
começará a operar ao lado da UBS atendendo 560 alunos, 2 turnos de 5h/dia.  

O CEU é regido por 3 secretarias municipais: Educação, Esportes e 
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Participação e Parceria. Disporá de biblioteca, telecentro (22 computadores), 
quadra interna, mezzanino para oficinas conduzidas por ONGs contratadas 
pela PMSP, 2 quadras externas, 3 piscinas e teatro com 180 lugares. Para 
participar das atividades complementares será necessário fazer uma 
carteirinha, como já é procedimento nas demais unidades de CEUs. 

Foi discutida a questão do cadastro de demanda de educação infantil 
realizado em 2006. Regina diz que no sistema EOL não existe demanda, 
Mônica explicou como foi realizado o mutirão do cadastro e que a demanda 
da comunidade é muito maior do que está sendo atendida, ainda que não haja 
registro explicito no EOL, já que as mães em geral desconhecem os 
mecanismos de acesso e os direitos dos cidadãos. Falou-se da necessidade 
de atualização do cadastro, Regina diz ser importante. Mônica, Mineiro, 
Roberta questionaram o fato do envio de telegramas para as casas, veículo 
de comunicação que não tem resultado dentro da comunidade. Também 
falaram sobre o descaso quando as famílias são encaminhadas para a 
demanda escolar. 

Foi apontada por Gilson a questão da violência e desrespeito pessoal dentro 
das escolas; relata que regularmente famílias têm procurado a União de 
Moradores para contar fatos que ocorreram com seus filhos. A escola que 
tem apresentado maiores problemas é a EE Etelvina de Góes Marcucci, 
anteriormente uma referencia na região. Haverá portanto uma reunião do 
Conselho de Escola no dia 05 de agosto no próprio local onde alguns pais, 
líderes comunitários e interessados poderão se manifestar e discutir 
possibilidades de discutir os problemas da escola e propor soluções para 
melhorar a situação. Foi consensada a preocupação da Multientidades com o 
assunto, o interesse na melhoria da escola e a conveniência da rede estar 
presente para ajudar a encontrar um encaminhamento eficaz para a questão; 
para representar a Multientidades participará da reunião Creuza (Espaço 
Nossa Casa). Foi informado que está correndo na comunidade um abaixo 
assinado solicitando intervenção do Estado e afastamento da direção. 
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8. Ecofuturo: os presentes que participarão da reunião de 28/7/08 (Gilson e 
Mineiro) relataram que não será criada a nova biblioteca, pois o projeto é para 
locais que ainda não contam com esse recurso. O Instituto disponibilizou-se 
para realizar ações pontuais, por exemplo: “Dia da Leitura” e outros. O PECP 
já tem um projeto semelhante ao da Ecofuturo e estará realizando oficinas, 
também fortalecendo a parceria com as organizações locais. 

 

Info 

 

9. Eleições 2008: Gilson informou que a União de Moradores já começou a 
receber os candidatos a prefeito para expor suas propostas de governo. Há 6 
candidatos a vereador na comunidade; União está preparando um debate 
entre eles, a ser divulgado em breve. 

info  

10. Próxima reunião: a ser realizada na EMEF D.Veremundo Toth (local a 
ser confirmado por Regina Paula). Pauta:  Instituto Cógnita; Geração Renda. 

Todos 28 agosto 
8h30 

 


