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DESCRIÇÃO
1. Informes:

José Rolim

a) Serão Inauguradas 02 escolas em Paraisopolis em substituição as 02
escolas de lata. Uma delas terá o nome de Dom Verimundo; a data
prevista para inauguração é 08/02/2006.
b) A União de Moradores está participando do processo de discussão
sobre a ampliação do Posto de Saúde e o processo de licitação da
organização que será responsável pela parceria com a política publica. A
discussão tem como referência a UNISA e o HIAE como possíveis
parceiros;
Creches - O Programa Einstein apresentou a proposta de discutir no
espaço do fórum como solucionar o problema da grave carência de
vagas para crianças nas creches da comunidade. Enfatizou a presença
dessa demanda de atendimento no programa, especialmente daquelas
situações ligadas a negligência e violência doméstica, e as creches não
têm conseguido absorver a demanda, mesmo com notificação judicial.
Eliana sugeriu que o fórum elabore uma carta para apresentação aos
órgãos competentes. José Rolim sugeriu a elaboração de um documento
para apresentação na Secretaria da Educação (Prof. Josevaldo) e que
ele fica responsável por marcar a reunião, considerando o fato de estar
sendo pensado um projeto para construção de uma CEI (Centro de
Educação Infantil) em Paraisópolis.

Eliana –
Programa
Einstein

-

Foi deliberado que Eliana entraria em contato com as creches da
comunidade para levantamento da demanda e que se elabore no
conjunto das organizações um documento para ser apresentado em
reunião com a Secretaria.
2. Secretaria de Assistência Social – Eliana e Maria do Carmo da
Secretaria de Assistência Social do Campo Limpo informaram sobre
a importância das organizações que atuam na comunidade realizar
matricula para convênio com a prefeitura e ampliar a possibilidade de
atuação na área de assistência. Trouxeram a lista de documentos e
enfatizaram que a SAS se coloca à disposição para esclarecimentos
sobre os procedimentos para matrícula e esclarecimento sobre
encaminhamento do projeto.

Eliana/Maria
do Carmo
SAS-Campo
Limpo

Eliana (Programa Einstein) enfatizou a importância de discutir a
questão da assistência como direito e que se apresenta como algo
mais amplo que o processo de matricula e convênio das
organizações; pontuou a importância do trabalho do Núcleo de
Assistência e Família e sobre o Projeto Ação Família na
Comunidade.

3. No decorrer da reunião José Rolim comentou sobre a dificuldade de
implementação de ações pelo poder público e o fato de estar na mão
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das organizações locais a realização de muitas ações que são de
responsabilidade do poder público. A discussão enfatizou a
importância da articulação da sociedade civil.
4. Ao final da reunião Maria do Carmo (SAS) informou sobre a data para
participação de dois fóruns de articulação:
Fórum da Criança e do Adolescente da região do Campo – 07/02/2006 as
14hs no Arrastão; e o Fórum das organizações Sociais - 09/02 as 8hs no
Arrastão ou no CEDEP – telefone para contato: 58413366 (Rosana).
5. A próxima reunião do fórum será realizada no dia 30/03 as 8h30 na
sede da União de Moradores.
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