FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

Local: Espaço Esportivo Bovespa

Data: 27/abr/06,

ASSUNTO: Reunião Mensal

Por: Mônica
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)

AÇÃO

8:30

1 / 2

PRAZO

DESCRIÇÃO
1.. Roda de apresentação e leitura da ata da reunião anterior
2. Demanda de creche e EMEI: conforme reunião de 30/3/06 formaram-se 2
grupos de trabalho Multientidades para este assunto. Valeria (Obra Social Pio
XII) e Ivanildes (UBS), representando o grupo de comunicação e
conscientização, reportaram a proposta resultante da reunião do GT2 em
24/4/06, a saber um plano de 2 etapas. A primeira etapa, um cadastramento
de demanda proposto para 19 e 20/5/06, seria seguida de um grande
encontro sobre direitos/leis, dirigido ao publico alvo de moradores, com
participação de todas as ONGs de Paraisópolis. O GT2 trouxe o material de
divulgação para a primeira etapa. Margareth (Creche Sta Escolástica),
representando o grupo técnico (GT1), divulgou que foi recem-implantado
sistema municipal on-line de cadastramento de demanda, ao qual estão
conectados a Creche Sta Escolástica e a Creche Lina Rodrigues, que permite
registrar na Prefeitura Municipal de São Paulo a demanda de creche/EMEI
em cada região. Constatou-se que as crianças matriculadas nas pré-escolas
privadas gratuitas não constam deste sistema on-line, ainda que as
instituições sejam reconhecidas pela PMSP. Discutiu-se a possibilidade de
cadastramento manual, bem como a importância de registrar no sistema online de forma a obter reconhecimento/quantificação oficial na PMSP. Após
acalorados debates sobre a estratégia a ser adotada (etapas, natureza das
chamadas de divulgação, etc), optou-se por planejar um mutirão de
cadastramento, preferivelmente informatizado, provavelmente a ser realizado
na Creche com o envolvimento das diversas ONGs, precedido das seguintes
etapas:
-

Margareth (Creche) contatará SME e informará a intenção da
Multientidades de efetuar o mutirão de cadastramento
objetivando registrar on-line a demanda de Paraisópolis

-

Crescer Sempre, Obra Social Pio XII e PEC contatarão SME
para verificar o motivo pelo qual seus alunos não constam no
cadastro SME.

Creche

Crescer
Pio XII
PEC

25/5/06

3. APM EE Etelvina: Marisa relatou o desfalque significativo ocorrido via
internet. Bovespa ofereceu ajuda para esclarecer junto à Nossa Caixa o
problema ocorrido

info

-

4. Espaço Cidadão: Luciana reportou que o primeiro plantão, realizado na
UBS em 19-20/4/06, foi bem sucedido e atendeu 63 pessoas em 5 horas. O
plano é manter um plantão quinzenal às 4as feiras (já programado para
17/5/06 e 31/5/06).

info

A data do cadastramento será definida na próxima reunião de Multi.

a

5. 3 Campanha de Triagem Auditiva: Adriana (PEC) divulgou resultados da
campanha, que buscou atender crianças não-matriculadas no PEC.
Agradeceu a receptividade das escolas e esclareceu que foram atendidas
cerca de 300 crianças, o que corresponde a cerca de 50% do potencial de
clientela. Tipicamente 3-5% das crianças submetidas à triagem apresentam
problemas auditivos.

FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular

info

e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria da
qualidade de vida na comunidade como um todo
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6. Helena Santos: a moradora esclareceu que mora há 40 anos em
Paraisópolis e é pré-candidata a deputado estadual em 2006

info

7. Fórum da Cultura: Dinho (Barracão dos Sonhos) informa que acontecerá
em 8/5/06 na AABB, Sto Amaro.

8/5/06

8. Virada Cultural: Dinho (Barracão dos Sonhos) informa que acontecerá por
24 h começando em 20/5/06 as 17:00 na Praça do Campo Limpo, incluindo
divulgação das ONGs voltadas à cultura.

20-21/5/06

9. Brasil Mostra Sua Cara: Diogo esclareceu que o grupo de 14 alunos,
estudantes bolsistas do Colégio Porto Seguro, em parceria com Crescer
Sempre, estão envolvidos em ações sócio-culturais em Paraisópolis como
por exemplo a reativação da biblioteca infanto-juvenil da Unoião de
Moradores, montagem da biblioteca do Espaço Jovem para atender o
cursinho Educafro, ações ligadas à questão ambiental.
10. Problemas na área frontal da UBS: Neusa (UBS) relatou os problemas
de lixo e carros deteriorados, mencionando o abaixo-assinado de 30/3/06.

info

11. Psicologia Comunitária: Flavio, representando um grupo de estudantes
de Psicologia do Mackenzie, esclareceu que estão neste semestre fazendo
um estagio neste assunto junto à União de Moradores. O objetivo é pensar
ações para aumentar a efetividade da participação comunitária.
11. Próximas reuniões: as 8:30

POF

25/5/06

Casa da
Amizade

29/6/06

Pautas para próxima reuniões:
Planejamento Familiar
Plano de Urbanização (apresentação por Habi-Sul)
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