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Ata de Reunião
COORDENAÇÃO: Ana Paula Bruno
PAUTA : 1) Leitura e aprovação da Ata da Reunião de 09/ 11/ 04;
2) Apresentação dos produtos entregues na reunião de 09/11/04 – Levantamentos Básicos e Diagnósticos
DESCRIÇÃO
Referência :
1. Leitura da Ata da reunião realizada em 09/11/2004. Aprovada por Votação
aclamação, sem objeções.
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2. Beatriz, conselheira representante dos proprietários de imóveis, solicitou Informe que seja elaborado e disponibilizado um “passo a passo” das ações regularização
necessárias para a regularização fundiária, para cada um dos fundiária
instrumentos já criados. Informado que
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Marco Antônio,
Paulo Uehara

3. Entregue para o Conselho o seguinte material: CD’s contendo Entrega de material Ana Paula (Sehab/
Habi)
Diagnóstico Integrado das Comunidades e Estudos Complementares,
elaborado pela empresa Diagonal Urbana Consultoria S.A.;
Levantamentos Básicos e Diagnóstico, elaborado pelo Consórcio
Hagaplan/ Sondotécnica e Caderno contendo levantamento fundiário e
de débitos, elaborado pela empresa Bureau de Projetos LTDA, sob
contrato e supervisão de Sehab/ Habi. Os materiais entregues ficarão
provisoriamente guardados no Programa Einstein na Comunidade
Paraisópolis, onde poderão ser consultados por qualquer interessado.
Foi sugerido que tanto os materiais entregues na reunião de 09/11,
como estes, sejam guardados na Biblioteca do Claudemir (BECEI), pela
facilidade de acesso e pela possibilidade de consulta, empréstimo e
controle do material. Este assunto será definido na próxima reunião e
depende de consulta à biblioteca.
4. Ana Santana, coordenadora do trabalho social do Consórcio Hagaplan/ Participação das
Sondotécnica no Complexo Paraisópolis, discutiu a necessidade do entidades e da
comprometimento das entidades que atuam em Paraisópolis e da União população
dos Moradores de Paraisópolis na divulgação das ações relacionadas à
urbanização do Complexo. Mônica, conselheira representante das
organições locais, esclareceu que o papel do Fórum de Multi-Entidades
é de promover a sinergia entre as instituições e que é necessária a
apropriação do conteúdo antes que as entidades possam atuar como
multiplicadoras. Lúcia, conselheira representante de SJ, e Marisa,
conselheira representante de Habi, consideraram que o papel tanto das
entidades como dos conselheiros poderia se dar no sentido de
colaborar na divulgação o trabalho do Consórcio e da Prefeitura e que
orientações específicas devem ficar a cargo dos mesmos. Eliana,
conselheira representante do Programa Einstein na Comunidade,
considerou que a participação da população é problema antigo no
Paraisópolis e que a questão não seria esgotada nesta reunião. Neuza,
conselheira representante da população, solicitou que ficasse registrada
a desorganização na convocação da população, e que este seria um
dos motivos da baixa presença deste segmento nas reuniões. Diversos
conselheiros consideraram que a participação e o envolvimento da
população devem crescer na medida em que houver ações concretas,
ou seja, quando o plano sair do papel.
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5. Apresentado pelo Consórcio Hagaplan/ Sondotécnica síntese dos Apresentação de
produtos entregues, relativos às etapas de Levantamentos Básicos e material
Diagnóstico da Comunidade.
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6. Agendada para 01/ 02/ 05 a próxima reunião do Conselho, às 17:00, no Agendamento de
mesmo local (Igreja São José). Foi sugerido que as reuniões sejam reunião
fixadas neste local, para o que será consultado o Padre João.
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