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DESCRIÇÃO
1. Projeto de Urbanização: Angela (Habisul) informou que as propostas
o
recebidas para a licitação do 1 pacote de obras estão em análise, sendo
possível que o inicio seja em janeiro/2006. Consórcio Hagaplan/Sondotecnica
está concluindo seus serviços em nov/05 (700 cadastramentos na região do
Córrego do Antonico). Os agentes comunitários de urbanização foram
desligados em 15/11/05. Remoção das cerca de 55 moradias de alto risco do
Grotão (setor 64) devem acontecer até 30/10/05. Está prevista a
desmontagem dos barracos para evitar reocupação. A questão de contenção
das encostas ainda não está equacionada; Mônica (Casa da Amizade)
sugeriu verificar uso de gabiâo. Famílias removidas que forem contempladas
com verba de relocação não poderão receber este subsidio novamente no
futuro (controle por CPF). Ivanilda (Posto de Saúde) solicitou cópia do
formulário de entrevista de cadastramento. Para a próxima reunião de Multi
foi solicitado que HabiSul apresente devolutiva sobre o levantamento
Hagaplan.

2/2/06,
Habi-Sul

8:30

2. Verde: Paulo Uehara (Subprefeitura de Campo Limpo, coordenador de
SAS) falou que o Comitê Ambiental (intersecretarial) está promovendo um
curso piloto de capacitação ambiental para monitores no Jardim Comercial
(temas: lixo, roedores, arborização). Custeio através da Camara de
Compensação Ambiental. Eliana (PEC) relembrou a importancia de sinergia
com as iniciativas locais já em vigor e assinalou que André (Secretaria do
Verde) já recebeu a lista das pessoas da comunidade envolvidas nisto. D. M.
Isabel explicou que a mais recente iniciativa do Projeto Ponte é a
reconstituição do verde em Paraisópolis (folheto distribuído), com mudas
recebidas do Projeto Pomar e doações particulares, e lembrou que as vezes
as árvores são vistas como “concorrência desleal” pelos moradores.

info

-

3. Programa Einstein na Comunidade: Eliana divulgou que as inscrições
para as atividades de educação cidadã, adolescentes em ação, adolescente
com arte, informática, esporte, capoeira, dança e trabalhos manuais, serão
no período 1-10/12/05 (folheto distribuído). Em comemoração ao Dia da Luta
pelo Fim da Violência contra a Mulher (25/11/05), será realizada oficina da
Campanha do Laço Branco em 3/12/05 as 15:30. Francenilda elogiou a
iniciativa de trabalho focado na figura masculina.

info

4. Google Earth: Mônica (Casa da Amizade) sugeriu que as escolas e ONGs
explorem as imagens de satélite disponíveis no site www.googleearth.com ,
que incluem imagens detalhadas da cidade de São Paul e da região de
Paraisópolis para trabalhos de apropriação do espaço; ofereceu-se para
disponibilizar aos potenciais interessados cópia de CD preparado para
utilização em oficina na Casa da Amizade.

info

5. Hospital Morumbi: Rolim (União) informou que foi desapropriado; o prédio
será reformadoe passará a operar como Hospital da Aliança Feminina até o
final de 2006. Em 6/12/05 haverá evento relativo à doação de materiais para
reforma (ex: Deca). Com relação ao assunto de atendimento hospitalar,
Paulo Uehara (SubPref C. Limpo) comentou que há em SP 6 Centros de
Referencia da Mulher, sendo que o mais próximo de Paraisópolis é o do J.
Ângela.

info
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6. Informes sobre eventos:
27/11/05 11:00: Musical do Vivendo com Arte + Barracão dos Sonhos
(Uehara)
28/11/05 visita da Princesa da Holanda à União de Moradores (Gilson)
29/11/05 Premio Responsabilidade Social (Revista Dolce Vita); Clube
Paineiras
9/12/05: Caminhada ao Ibirapuera (Neusa – UBS)
7. Limpeza da Viela da Farmácia (Laerte Setúbal 37): Neusa (UBS) divulgou
a iniciativa da comunidade. Paulo vai verificar com EcoUrbis.

Uehara

8. Famílias em situação de vulnerabilidade: lista entregue está cadastrada
com Beatriz (SAS). Cadastro único (Banco de Dados do Cidadão) está em
andamento.

info

9. Programa Ação Família: foi lançado em 16/11/05 abrangendo 9 áreas
prioritárias do município, entre as quais Capão Redondo. Paraisópolis não
está incluída. SAS deverá cobrir as áreas não incluídas através de Centro de
Referencia de Assistência à Família. Eliana (SAS) encorajou as ONGs a se
matricularem para convênios de núcleo sócio-educativo, a exemplo do que já
acontece com o Mosteiro São Geraldo. Pede que eventuais sugestões das
ONGs que tenham vir a ter impacto sobre o planejamento SAS 2006 sejam
encaminhadas rapidamente para ericart@prefeitura.sp.gov.br O assunto ficou
agendado como pauta da próxima reunião de Multi. Eliana e Ananda (PEC)
enfatizaram a importância de políticas públicas.

debate
sobre
convênios
de núcleo
sócio-educ.

10. Viário da nova escola municipal: P. Uehara (SubPref C. Limpo) que
rede de esgoto e águas pluviais foi completada, guias em andamento, asfalto
da R. José Augusto de Souza e Silva com termino previsto para dez/05.
Desativação do atual prédio da EMEF Paulo Freire (latão) até fev/06.

info

11. Novas salas na EE Homero: 16, em obras. Serão 2 andares,
aparentemente não haverá rampa de acesso ao piso superior (elevador?).
Foi comentada a falta de oportunidade que a comunidade em geral tem para
tentar influir sobre os projetos arquitetônicos das escolas (FDE, EDIF).

info

12. Ingressantes na primeira série do ensino fundamental em
Paraisópolis em 2006: Rolim (União) citou que houve 1100 crianças
cadastradas. Eliseu (EE Etelvina) esclareceu que em função da escassez de
vagas nos prédios escolares a EE Etelvina passará a operar em 4 períodos, o
que significa que lamentavelmente as 17 turmas de cada período terão uma
hora de aula a menos a cada dia.

info

13. Mutirão Lilly: Dinho (Barracão dos Sonhos) divulgou os 3697
atendimentos – detalhes em anexo distribuído aos presentes.

info
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14. Posto de Saúde: diante do fato de existir em Paraisópolis apenas um
Posto de Saúde para uma população extensa (~60.000 hab), João (J.
Macedônia) questionou se o posto atual não deveria operar dia e noite.
13. Próxima reunião Fórum Multientidades: na União de Moradores (R.
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