FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

Local: União de Moradores

Data: 30/mar/06,

ASSUNTO: Reunião Mensal

Por: Mônica Mation
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)

AÇÃO

8:30
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PRAZO

DESCRIÇÃO
1.. Roda de apresentação e leitura da ata da reunião anterior
2. Demanda de creche e EMEI: Valeria (Obra Social Pio XII) enfatizou as
carências no atendimento a crianças de 0-6 anos em Paraisópolis. Foram
formados 2 grupos de trabalho:
- GT técnico: meta de preparar documento técnico com os dados
populacionais e de demanda/oferta de vagas em Paraisópolis para a faixa de
0-6 anos, a exemplo do que foi feito em 2001, 2002 e 2004 para crianças a
partir de 7 anos

info

Info

GT1

27/4/06

GT2

27/4/06

3. Erg-Orelh@o: Margarete (Creche) divulgou que seu grupo de alunos
venceu o primeiro lugar do Premio FEBRACE com um orelhão e internet para
cadeirantes. Dois alunos participarão de etapa internacional em maio/2006.

info

-

4. Espaço Cidadão: Luciana apresentou-se e esclareceu que o trabalho
desta ONG é desenvolvido por um grupo de voluntários, vários deles exfuncionários do INSS. Visa informação e orientação previdenciária, bem
como educação ambiental e orientação jurídica gratuita para pessoas de
baixa renda. Pretende montar plantão previdenciário na UBS.

info

5. Atendimento a crianças especiais: Lílian (estagiaria de psicologia do
Mackenzie) trabalha na EE Homero com atividades duas vezes por semana
usando musica como meio de inclusão.

info

6. Eleição da Diretoria da união dos Moradores: José Rolim informou que
a
sua chapa foi reeleita (6 vez).

info

7. Conselho Gestor do Plano de Urbanização: Eliana (PEC) e Monica
(Casa da Amizade), representantes das ONGs no CG, divulgaram alguns
pontos principais da “Apresentação do Projeto Final para o CG da
Comunidade Paraisópolis” apresentada na reunião do CG em 14/3/06, que
sinaliza necessidade de remoção de 13% dos domicílios. Reuniões mensais
foram relocadas para Programa Einstein ns Comunidade.

info

8. Pastoral da Criança: Francenilda (União) comentou trabalho (em andam.)

info

9.. Triagem Auditiva: PEC divulgou que ocorrerá para crianças de 6-7 anos

info

8/4/06

10. Caminhada com Monja Cohen: Neusa (UBS) relatou evento.

info

25/3/06

11. Projeto CapacitaSampa: Ronam (Secretaria Municipal do Trabalho)
eslcareceu que este projeto de capacitação profissional de 600 horas oferece
bolsa de R$ 200/mes (4 h/dia). Espaço requerido da ONG parceira: sala de
aula para 40 alunos ou cozinha industrial ou laboratório de informática com
no mínimo 20 computadores.

info

- GT Comunicação/conscientização:estudar formas de ação
Foi mencionado que uma EMEI está sendo licitada para a região do
Grotão.
Vera (diretora da UBS) sugeriu a intensificação de um trabalho de
Planejamento Familiar.

12. Próxima reunião: no Espaço Esportivo Bovespa as 8:30

FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular

Bovespa

primeiras
terças feiras
do mês as
17:00.

27/4/06

e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria da
qualidade de vida na comunidade como um todo
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