Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: CCT Paraisópolis

Data: 26/08/2010

ASSUNTO: Reunião Mensal

Por: Luis Claudio
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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DESCRIÇÃO
1. Roda de apresentação e leitura da ata da reunião anterior: as correções
apontadas após a leitura em voz alta serão encaminhadas para publicação no
site. (se aplicável)
2. Educação: Margarete (CCT) esclarece que, por conta dos preparativos
para a Mostra Cultural, não houve possibilidade de reunião entre ela, Glorialuz,
Terezinha e as gestoras das escolas.
Gilson (UMCP) pede que seja feita uma reunião sobre a demanda escolar,
aproveitando a ocasião da reunião que terá com o Secretário Municipal da
Educação, Alexandre Schneider, que garantiu que serão construídas mais 5
escolas na comunidade. Ainda sobre essa reunião, sugere aproveitar sempre
a oportunidade para "sabatinar" os secretários que vêm a Paraisópolis.
Marlene (CCT) salienta que é preciso aproveitar esse caráter político para os
grupos gestores se imporem nos projetos de escola, resolvendo problemas de
recursos, ou seja; se posicionar mais para cobrar.
Maria (Espaço Nossa Casa) fala da dificuldade de inserção das crianças de 06
anos no 1º ano, pois há muitos casos de crianças que ficam atrasadas.
Mônica (Casa da Amizade) alerta que, conforme portaria conjunta das
secretarias estadual e municipal, as mães de crianças fora da escola devem
fazem o cadastro nas escolas publicas de 1º a 30/09/10. Recomenda-se
divulgar via Radio Nova Paraisópolis. Para as crianças que já freqüentam préescola, ao que se sabe a distribuição por escola para o 1º ano em 2011 será
feita por critério de CEP e não conforme as preferências dos pais.

Eliana

2/9/10

A maior preocupação é que um grande número de crianças estão chegando
aos 7 anos sem terem nunca sido absorvidas pelo sistema educacional
publico. Pela portaria toda criança que complete 6 anos até 31/03/11 será
absorvida pelo sistema em 2011; as vagas dessas crianças estão garantidas.
Havendo vagas adicionais, serão absorvidas as que completam esta idade até
30/06/11 e por fim até 31/12/11.
Maria (Espaço Nossa Casa) diz que deve haver uma flexibilização por parte
das escolas em relação a essa questão.
Mônica lê a carta (anexa) enviada pelo GT de Multi em 20/8/10 ao secretario
Municipal de Educação sobre o déficit de vagas de educação infantil na
comunidade. Dado que não foi possível aproveitar o dia da vacinação para
orientar as mães para consultar a lista de espera do EOL, o plano de ação
proposto pelo GT é:
• divulgar na Rádio Nova Paraisópolis os horários de atendimento das
escolas para cadastro de educação infantil no sistema
• participar na reunião de compatibilização entre as 2 secretarias de
educação (Sul-1 e DRE-CL)
3. Leite das escolas municipais: Evandro (ONG Amigos do Povo) informa
que o sistema de entrega de leite pelo Correio não consegue localizar as
crianças que moram no Grotão. Rosani (HabiSul/Cobrape) sugere outro meio
de comunicação, como por exemplo, o 5º dia útil do mês em lugar específico.
Margarete sugere que o Multientidades faça uma carta via DRE Campo Limpo
para Marcelo Rinaldi com exemplos de nomes das crianças que não
conseguem receber o leite, ou também trazer o Correio para a porta da escola
em um dia pré-determinado.
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4. Dengue: apresentou-se Patrícia Peixoto patrícia.peixoto@prefeitura.sp.gov.br,
bióloga do Controle de Zoonoses de Campo Limpo (Secretaria de Saúde do
município), que abrange 27 UBS com 89 agentes. Patrícia alerta sobre
manifestações de dengue que vem ocorrendo em Paraisópolis (150 casos).
Conforme apresentação anexa, diante da situação epidemiológica propõe
cronograma de ação preventiva em set/2010 que inclui:
- atividades educativas para conscientizar os jovens em escolas e ONGs
- vincular 2 vinhetas na Rádio, avisando sobre inserção dos agentes de
zoonoses (3 profissionais em cada UBS) e divulgando instruções ao publico..
5. Violência contra a Criança e o Adolescente: Eliane (PEC) aborda os
vários tipos de violência existente na sociedade, pois a violência não é só um
fator físico de lesão, mas também a questão de degradação e de privação a
melhores condições de vida (moradia, falta de escola, falta de saneamento
básico, etc.). Dados do IBGE/UNICEF apontam que quase 30 milhões de
crianças e adolescentes brasileiros são atingidos por algum tipo de violência, e
que no caso da criança negra, a violência é duas vezes maior do que com
crianças de outra cor. A violência vem sendo aceita como algo natural, não
como algo negativo, sendo considerados fatores complexos/muliticausais. É
“democrática” pois atinge todas as famílias, como um ciclo: não se sabe onde
começa e nem onde termina. É difícil tratar as questões da violência pois ela é
cotidiana, banalizada e aceita como algo natural. ECA surgiu com leis mais
evoluídas, sendo um avanço muito grande. A partir dele pensou-se na criança
como sujeito próprio de direito, porém há muitas dificuldades de implantação
até hoje. Há a questão do Conselho Tutelar; muitas famílias ainda não sabem
seu real significado, que é a orientação e prevenção, incluindo possibilidade
de sentar com pais e discutir uma outra maneira de educar sem violência.
Falou-se sobre a divulgação de meios de proteção e seu funcionamento.
Divulgada a realização da palestra “Amor Exigente” durante a Mostra Cultural
no CEU Paraisopolis.

28/8/10
13:00

16/9/10

6.: Virada Social: reunião programada na ETEC.

20-21/11/10

7.: Virada Esportiva: Mineiro informa que haverá a presença de Eduardo
Meligeni para evento de tênis na quadra do BMF Bovespa, alem de atividades
em toda a comunidade.
8. Conselho Gestor de Urbanização: ressaltado que Paraisópolis está sem
CG há um ano. Quanto aos representantes de moradores, Rosani (HabiSul)
informa que os atuais conselheiros devem indicar candidatos para a comissão
eleitoral e isso não foi feito. Pela Legislação, moradores só podem se
candidatar na micro-região onde moram.

Conselheiros
moradores

19/9/10

9. Plataforma dos Centros Urbanos – UNICEF: Eddie (Skate Solidário)
divulga o encontro Pólo Sul 1, tema Comunicação.
10. FIB: Eliane anuncia que o Projeto iria entrar em agosto, mas foi adiado.

info

11. Instituto Azzi: Eliane apresentou Marcos Azzi. Entidades interessadas em
financiamento para projetos sociais devem consultar institutoazzi.org.br.

info

28/8/10

12. Campeonato de futebol: Evandro informa sobre o campeonato que
ocorrerá no CEU e que a ONG Amigos do Povo irá participar com 3 times.
13. Próxima reunião: na Crescer Sempre
Pauta prevista: violência na infância e adolescência (palestra Ana Penido)

FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular

todos

30/9/10
8:30

e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria da
qualidade de vida na comunidade como um todo
Desde 1994

