ATA DE REUNIÃO FORUM MULTIENTIDADES
Data: 27/10/2005
Local: Escola Homero
A reunião deu inicio como de costume com as apresentações, devido a ausência da ata da
reunião anterior Eliana (Programa Einstein) sugeriu que retomássemos alguns pontos da
reunião passada por meio das suas anotações.
Elisa, coordenadora da EMEF Paraisopolis informou que a Vitória estava de férias e talvez
não retornaria ao seu cargo devido algumas mudanças. Comentou que 900 pessoas
participaram da Câmara Americana e que no dia 20/10/2005 aconteceu à reunião no Ponto
de Luz. O Ponto de Luz está em processo de implantação dos Alcoólicos Anônimos.
Érica Jóia (Programa Einstein) informou sobre a distribuição das senhas para cesta de natal.
Eliana do Einstein colocou a importância de resgatar no fórum o espaço de articulação e
reivindicação das políticas públicas.
Ivanilda e Marleide (Conselho Gestor de Saúde) informaram sobre a nova composição do
Conselho Gestor de saúde que ficou da seguinte forma: dos profissionais da saúde – Dr.
Jose Carlos (diretor), Silvia (enfermeira); Maria Aparecida (auxiliar de enfermagem);
Ivanilda (agente comunitária de saúde); Neusa (agente comunitária de saúde) e Marleide
(agente comunitária de saúde); dos usuários – Flora, Maria de Fátima Felipe, Maria de
Fátima Costa e Nadjane. A eleição aconteceu na própria UBS e as reuniões do conselho
gestor acontecerão sempre na ultima quarta-feira do mês na UBS.
Ivanilda informou também sobre o bazar que foi realizado na própria UBS com objetivo de
angariar fundos para a melhoria do posto e foi um sucesso.
Logo após os informes passou-se a discussão sobre Projeto de Urbanização, Regina
(Habsul) falou sobre o processo de licitação que estava parada devido à questão da
exigência das empresas terem experiência em remoção de 750 famílias no mesmo local. As
17 empresas interessadas em participar do processo de licitação recorreram à justiça
alegando ter experiência de remoção desse número de famílias porem em locais alternados.
Eliana (Programa Einstein) reforçou a importância de todos estarem informados. Adriana
(Crescer Sempre) falou sobre preocupação dos pais que estudam a noite e não recebem
informações do projeto de urbanização. Regina também comentou sobre as ações de
emergência para remoção das famílias em áreas de risco, disse que o trabalho tem sido
realizado pela equipe de SAS, Habsul e está sendo acompanhada pela equipe social da
Diagonal. A Prefeitura tem apresentado as seguintes propostas: verba de até R$ 8.000,00
para compra de imóvel em outra área municipal; até R$ 5.000,00 para pessoas com
interesse em se mudar da comunidade e a alternativa de aluguel durante o período de 02
anos. O grupo foi informado sobre o local e horário das reuniões do Conselho de
Urbanização.
Ivanilda e Marleide comentaram sobre a importância de todos (organizações, escolas,
creches, posto de saúde, entre outros) estarem informados sobre o processo.
Ana Maria (Escola Homero) e as estagiárias (Mackenzie – nome??) informaram sobre as
atividades realizadas aos finais de semana pelo Projeto Escola da Família. Ana Maria
enfatizou o projeto de alfabetização de jovens e adultos aos finais de semana, as matriculas
estão abertas a partir de 14/11/2005.
Próxima reunião será dia 24/11/05 as 8h30 na Sede da União de Moradores.
I vanilda - Membro do Conselho Gestor de Saúde de Paraisópolis

