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Participantes: conforme lista anexa, arquivada no Livro de Atas

DESCRIÇÃO

AÇÃO

PRAZO

info

-

ONGs

15/5/05

2. AÇAO COMUNITÁRIA: Margareth comentou que Cursinho da Poli está
envolvido em Projeto Primeiro Emprego.

info

-

3. CAPOEIRA; PEC divulgou aula aberta (12-18 a)

PEC

2/4/05

0. Sr. Wilton (Bovespa) comentou o prazer de disponibilizar o Espaço
Esportivo Bovespa para abrigar a reunião.
1. CONSELHO TUTELAR: Lando informa que eleição foi transferida para
15/5/05. Locais de votação a serem divulgados via e-mail. Paraisópolis saiu
do Conselho de Sto Amaro e passou para o de Campo Limpo, que abrange
Vila Andrade, Capão Redondo e Campo Limpo (total de ~ 600.000
habitantes). O voto é facultativo e será feito em cédula de papel contendo 85
nomes. Moradores externos ao distrito não podem mais votar em candidatos
do Conselho de Campo Limpo. A chapa presente (Flora, Lando, Marta,
Paulina e Silvana) pede que ONGs divulguem eleição. Flora relatou que atual
Conselho Tutelar está encaminhando em abril para Dr. Rodrigo (Vara da
Infância e da Adolescência de Pinheiros) uma lista de 100 crianças de
Paraisópolis fora da escola, bem como cópia do relatório Multientidades 2004
“Trajetória da Demanda Escolar na comunidade de Paraisópolis”.

9:00-11:00
4. CAMPANHA DE TRIAGEM AUDITIVA (6 a): PEC divulgou inscrições 1819-20/4/05 para triagem

PEC

30/4/05

4. SAC EDUCAÇÃO (Serviço de Atendimento ao Consumidor): J. Rolim
informou que foi instalado na União de Moradores (tel 3743-3204). Pretende
registrar encaminhamentos de problemas de falta de vagas em creches e
escolas, cursos profissionalizantes, reclamações ref professores e direçaõ.

info

-

5. GRUPO DE TRABALHO CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO
DE RISCO: Margareth convidou participação das ONGs e principalmente
escolas para a próxima reunião (no PEC)

interessados

11/4/05

6. URBANIZAÇÃO: Paulo Uehara informou sobre próxima reunião com
empresários interssados em investir em Paraisópolis (local: Einstein)

interessados

7. CONSELHO GESTOR DE URBANIZAÇÃO: Mônica e Marcinho
enfatizaram a importância de se retomar a operação do Conselho Gestor,
cujas reuniões mensais foram interrompidas desde dez/04 com a mudança
de prefeito. Foi solicitado que SubPrefeito de Campo Limpo (Heitor) faça os
encaminhamentos necessários para retomada do Plano de Urbanização. Foi
mencionado que há R$ 15 milhões destinados a Paraisópolis (conforme
emenda do Senador Homero Jucá)
8. HAGAPLAN/SONDOTÉCNICA: Ana Santana informou que estão
operando, com 10 agentes comunitários, na R. Iriri tel 3507-6559
9. VISITA AO PROJETO CALHA (Rio Tietê): D. M. Isabel informa que Projeto
Ponte foi convidado por DAE e Odebrecht . Inscrições abertas para 144
pessoas de Paraisópolis, maiores de 14 a.
10. PONTO DE LUZ: entidade espírita, começou a operar na R. Silveira
Sampaio 309. Haverá curso de bordado em havaianas.
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11. GRUPO DE IDOSOS: Francenilda informou que estão programando
visitas às escolas, creches, ONGs
12. OPERAÇÃO CATA-BAGULHO: Paulo Uehara (Coord. SAS) informa que
haverá Operação Cata-Bagulho
13. DETERIORAÇÃO DAS RUAS DE ENTRADA: comentou-se necessidade
de operação tapa-buraco. Neusa (agente UBS) citou esgoto a céu aberto na
R. das Jangadas. Paulo Uehara (Coord. SAS) avisou que está programado
um mutirão de limpeza por mês. O plano é transformar os 40 coletores da
ECOURBIS, que operam recolhendo lixo de becos e vielas, em educadores
ambientais.
14. TRÂNSITO: Marcinho citou os problemas de falta de lei no transito de
Paraisópolis e a necessidade de evidenciar a ação do Poder Público. Sugeriu
convocar a presença da CET para planejar transito local.

info

-

SubPref.

2/4/05

C. Limpo
SubPref.

mensal

C. Limpo

a definir

-

Info

-

Todos

Imediato

Info

-

- J. Rolim (União dos Moradores) informa que o pedido de desapropriação do
Hospital Morumbi (perto do Big) para atender comunidades vizinhas foi
encaminhado ao Departamento Jurídico da prefeitura.

Info

-

- Neusa (agente da UBS) relatou sobre as ações da UBS no Dia Internacional
da Mulher (8/3/05)

info

-

16. ARBORIZAÇÃO: D. M. Izabel anunciou que Projeto Pomar vai apoiar ,
com adubos e mudas, os trabalhos do Projeto Ponte

info

-

17. PROXIMA REUNIÃO: na Creche Sta Escolástica do Mosteiro São
Geraldo, R. Itapanhaú 170 (tel 3742-0399), quando serão exibidos alguns
trabalhos premiados de alunos que frequentaram curso de Robótica,

info

28/4/05

15. SAÚDE:
- Agrimenon (Coord. Saúde) relatou sobre o projeto com adolescentes
grávidas que está sendo conduzido por Valeria (da UBS) e enfatizou que
estarão presentes nas ações da SubPrefeitura.
-Mônica (Casa da Amizade) lembrou que há um ano atrás foi amplamente
discutida na reunião de Multientidades de 4/3/04 a abrangência insuficiente
do Programa de Saúde da Família em Paraisópolis: havia apenas 5 equipes
completas e 7 incompletas de PSF, numa comunidade em que a cobertura
eficaz requereria 18 equipes completas. A situação de hoje é similar. Judith
(representante da Saúde municipal) mencionou que um dos obstáculos à
ampliação do programa é o fato de que o imóvel alugado para sediar a nova
unidade, situado à R. Pasquale Galup 360, não pode ter alvará para operar
devido ao problema de acessibilidade (o sobrado não possui equipamento de
elevação que permitiria o acesso de cadeirantes ao segundo andar). Foi
ventilada a possibilidade da iniciativa privada (ex: empresas ligadas à
Bovespa) colaborar com patrocínio.
- José Carlos (diretor da UBS Paraisópolis) citou os esforços que vem sendo
desenvolvidos para melhorar o atendimento da UBS. Relatou sobre o roubo
de vales-refeição ocorrido nas dependências da UBS.
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