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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  CREUZA  

1. PAULA DIAGONAL: informou sobre o grupo de geração de renda. Disse 

que, conforme o combinado, foi aplicado o questionário nos pontos 

combinados e  a Clarice  encaminhou para o grupo de estudantes da USP 

fazerem tabulação  . 

Sugeriu que as entidades que fazem trabalho com adolescentes sobre 

prevenção apresentassem para que essa possa ser uma discussão no 

Fórum Multientidades e juntos possamos pensar numa ação voltada para o 

público jovem. 

PAULA AGOSTO/08 

2. GILSON UNIÃO DOS MORADORES: informou que conforme o 

combinado anterior foi inaugurado o banco de emprego, que no dia do 

cadastro recebeu 1200 currículos. Fechou parceria com o hipermercado 

Carrefour e o Mambo; informou também que a rede supermercado Mambo 

vai contratar 100 pessoas moradoras de Paraisópolis. Ressaltou que muitas 

pessoas foram para a entrevista, porém não tinham qualificação necessária 

para a seleção. 

Informou que a reunião com a dirigente da diretoria de ensino na escola 

Etelvina  para resolver questões da mesma continua acontecendo todas as 

terças feiras. Informou que o assunto foi encaminhado para a secretaria de 

educação e que está agendando uma audiência com o governador para que 

ajude a resolver o problema, já que a diretora é efetiva. 

Informou-nos sobre a atuação da policia em Paraisópolis; houve denúncia de 

que estava acontecendo toque de recolher e sobre o quadro do Picasso que 

foi encontrado aqui; questiona a veracidade das informações. 

GILSON 
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3. ECO FUTURO: Diane comentou que o pessoal da Eco entrou em contato  

para fazer a doação de 664 livros para as 4 bibliotecas existentes em 

Paraisópolis, mas que no momento os  livros não estão disponíveis. 

  

4. Diane Bovespa. Informou que participou do seminário internacional do 

livro, e que o mesmo estimula a leitura. disse ainda que ficou impressionada 

com as iniciativas de estimulo à leitura que existem e comentou de uma 

biblioteca que existe em Santiago que funciona de maneira diferente: em um 

prédio de 22 mil metros e as pessoas fazem fila para ler. 

  

5. Mamão Conselho Tutelar: salientou que o conselho está precário (não 

tem nada, inclusive computador) e que êle está sempre de plantão. Porisso 

não pode comparecer sempre às reuniões; está buscando parceria com as 

seguintes universidades: Unasp, Unap, e Unip e encaminhando jovens 

vulneráveis para psicólogos e terapeuta. Informou que atende 880 mil 

habitantes. 

Comunicou que, em uma reunião com o subprefeito, o mesmo garantiu que 

na semana seguinte o conselho teria um espaço físico no prédio da 

subprefeitura. Comunicou-nos que sua idéia é que haja um conselho 

itinerante, pois a população não consegue se locomover até local, e que 

estará todos os sábados de plantão na União de Moradores de Paraisópolis 

 

CONSELHO 

TUTELAR 
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 AÇÃO PRAZO 

DESCRIÇÃO   

para atender  os moradores. 

Em uma das suas visitas à escola Etelvina presenciou uma atitude de 

vandalismo em que os alunos jogavam as carteiras e cadeiras; considera que 

o problema não é da direção.  

Disse que marcou uma reunião na próxima quarta-feira com a direção da 

escola Etelvina, com o colegiado do conselho, secretaria de educação e 

diretoria Sul1 e Sul 2. Ficou de fazer uma devolução dessa reunião na 

próxima reunião da  multientidade. 

Quando tiver ação ilegal da policia é para convocar o conselho tutelar, que 

virá de imediato pois a policia tem que justificar sua ação. 

6.Neuza UBS. Relatou foi agredida no portão da escola Etelvina por 

funcionário. 

Neuza disse que trará na próxima reunião do fórum os dados dos trabalhos 

realizados com adolescente na UBS.  

UBS  

7. Senhor Mineiro representante do meio ambiente: reclamou sobre o 

desaparecimento da árvore da Rua Manuel Antonio, 927. 

Reclamação  

8. Ângela  HAB.: convidou-nos para a entrega do conjunto habitacional do 

Jardim Colombo no sábado dia 30/08/08. 

Informe  

Neuza UBS:  vacinação de adulto sobre rubéola na Igreja São José. 

Dia 19/09 a partir das 9h haverá uma festa de comemoração dos 5 anos da 

caminhada do grupo harmonia na ubs. 

Informe  

 Diane Bovespa:  dia 20/09 aniversario de 5 anos do Bovespa na comunidade 

de Paraisópolis. Maratona dia 4/10 sobre direitos humanos e haverá 

concurso nas escolas com premiação para escola, diretora, professores e 

alunos. 

     Informe   

9. Próxima reunião: a ser realizada na União dos Moradores e Comércio de 

Paraisópolis. 

Pauta: 

-Devolução do Mamão da reunião escola Etelvina 

- Apresentação do PEC e UBS sobre o trabalho com os adolescentes 

-CET  

- Habi-sul – Agentes Ambientais 

Todos 25 de set 

8:30 

 


