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DESCRIÇÃO
1. Apresentação do Ponto de Luz (Francisco e Kelly) O Ponto de Luz é um
Grupo Assistencial que existe a 18 anos, formado por amigos voluntários que se
reuniam para distribuir alimentos e enxovais a mulheres grávidas. Toda semana
eram entregues (2 vezes por semana) 1200 marmitas a pessoas de rua, além de
agasalhos, cadeiras de rodas entre outras coisas. Faziam isso na Praça Princesa
Isabel. O Trabalho cresceu e foi implantado todos os dia na rua. Depois ficou
perigoso, pois começou a haver brigas entre os moradores de rua. Resolveram
guardar o dinheiro por um tempo para construir uma sede, que era o sonho de
todos os voluntários. O trabalho do Ponto de Luz está focado em alimentação,
atendimento a gestantes e dentistas.

Ponte de
Luz

Pede sugestões de como direcionar melhor o trabalho e obter dados das
necessidades da comunidade. Adriana (Einstein), Francinilda (União dos
Moradores), (Gilson (Crescer Sempre) e Malu (SAS) se comprometeram em
ajudar conseguir essas informações (Marcarão reunião específica). (Francisco e
Kelly).
2. Terreno para Cooperativa de Coleta Seletiva: José Rolim informa ter
conseguido um terreno para continuação do Projeto de Coleta Seletiva do
Espaço Jovem. Está preparando a documentação para que ele possa ser
utilizado. (abaixo apresentação do Projeto) (José Rolim)

Informes

3. Operação tapa-buraco e taba-bagulho foram extintos esse tipo de trabalho.
Estão estudando outras possibilidades para resolver os problemas. (José Rolim)

Informes

4. Educação coordenador da Educação visitou as escolas e foi notificado o início
das obras das escolas que estão em andamento. (José Rolim)

ONGs

5. Asfalto da Rua José Augusto de Souza e Silva: foi aprovado pela
SupPrefeitura o asfalto da rua, só falta apresentar o Plano de Rua. (José Rolim)

info

6. Jovens em situação de vulnerabilidade: Malu (SAS) relatou que houve estão
fazendo cadastro dos casos mais críticos e pretendem estabelecer um critério de
classificação e cruzar os dados. Não pode fazer a apresentação dos dados, pois
ainda não estavam todos agrupados. O Grupo de trabalho se encontram de 15
em 15 dias no Einstein.

GT Jovens
em
situação de
vulnerabil.

7. Numeração das Ruas: Malu (SAS) parabeniza a D. Maria Isabel (Projeto
Ponte) por ter feito a numeração das ruas do Paraisópolis. A numeração foi muito
bem feita e não a dúvida na hora de procurar as famílias. Diz que está
entregando/ acompanhado a entrega das cartas do Renda Mínima e está tendo
muito sucesso através da numeração. Informou que vai está informatizando e
repassando para que todos do fórum possam ter.

Informes

8. Conselho Tutelar:
Malu (SAS) informa que Paraisópolis ficou sem
representante no Conselho Tutelar. Os novos conselheiros tomarão posse no dia
06/06/05 e lamenta que a Flora não tenha sido eleita por 20 votos.

Informe

9. Trabalhos voltados a Mulher: Gilson (Espaço Jovem) informa que no próximo
domingo (05/06/05 – às 15:30) haverá um encontro somente de mulheres. O
Objetivo deste encontro é fazer com que as próprias mulheres dêem sugestões
dos projetos que gostariam que houvesse na comunidade voltado ao público
feminino. Adriana (PEC) sugeriu passar um e-mail para o grupo perguntando que
tipo de trabalho as Associações estão fazendo para que possam encaminhar e

Informe

FORUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS

16/5/05
8:30

05/06/05

FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

Local: Ponto de Luz – 3507-4918

Data: 02/06/05

ASSUNTO: Reunião Mensal

Por: Gilson
Folha:

Participantes: conforme lista anexa

2 / 3

AÇÃO

DESCRIÇÃO
não criar outros projetos que façam a mesma coisa que outros.
10. Animais peçonhentos: Eliseu (Etelvina) informa ter entrado em contato com o
Instituto Butantã para se informar de como poderia solucionar o problema de
aparecimento de cobras e aranha venenosas na escola. Relata que em uma
semana os alunos mataram uma cobra e pegaram outra. Numa outra semana
encontraram uma aranha. Havia um terreno ao lado cheio de mato que foi limpo,
mas pede ajuda, pois existe um outro terreno (particular) que necessita da
mesma limpeza. Os animais foram levados para o Instituto Butantã.

Info

11. Evento para Adolescentes: Adriana Informa que haverá (18/06) um evento
para adolescentes com palestra sobre cidadania e saúde. Estão tentando
conseguir cursos profissionalizantes. Será montado um estande de projetos
existentes no PEC voltados aos jovens. Havendo interesse em participar dos
projetos será distribuído senhas.

Informe

12. Encaminhamento de Jovens: Vitória (EMEF Paraisópolis) diz que foi visitada
por uma pessoa da Força Sindical. Eles informaram na visita que tem um projeto
de inclusão do jovem no mercado de trabalho e que também tem Convênio com a
UMES. Poucos alunos preencheram o cadastro, pois exigiam pessoas acima de
16 anos. Gilson ficou de consultar a UMES referente a esse Convênio.

Informe

13. Educação de Jovens e Adultos: Vitória (diretora) informa que a partir do dia 8
à 15 de junho estarão abertas a inscrições para o EJA nas escola públicas.

Informe

14. Reunião de Gestores das Escolas: Vitória (EMEF) a Associação Crescer
Sempre em parceria com as escolas está promovendo mensalmente uma
reunião de gestores de escolas. O Grupo luta pela melhoria na qualidade de
educação de Paraisópolis e o principal objetivo é ter um projeto pedagógico único
em Paraisópolis (para todas as escolas). Isso já acontece com as 1ªs séries.
Projeto Unificado.

Informe

15. Festa Junina - Vitória (EMEF) – informa que a festa junina da escola será no
dia 11/06.

informe

16. Informática - POF – Informa que tem dificuldade para participar das reuniões
do Fórum, pois faz parte das duas redes (REAL PANORAMA). Estão realizando
um trabalho de alfabetização e reforço escolar para as crianças no computador.

Informe

17. Apresentação Projeto de coleta Seletiva – Espaço Jovem – Foi feito uma
apresentação do Projeto de Coleta Seletiva Tá Limpo. Gilson informa que agora é
necessário dar o próximo passo pede a colaboração das ONG´s e que também
contribua fazendo a coleta que diariamente o catador poderá ir buscar.
18. Paraíso Verde : Gilson (Crescer Sempre) informa a pedido de Isabel (Projeto
Ponte) que houve uma reunião no dia 23/05 para a discussão do projeto e
implantação. Foram convidados representantes de associações de dentro e
de fora da comunidade que ajudarão neste projeto de arborização. Na
próxima reunião falará mais sobre o Projeto.
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