FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

Local: POF – Posto de Orientação Familiar

Data: 25/mai/06,

ASSUNTO: Reunião Mensal

Por: Sandra Aprigliano
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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AÇÃO

PRAZO

DESCRIÇÃO
1. Abertura –D. Lea (POF) fala da importância da integração da Multientidades.

info

2. Reunião de 27/4/06: Mônica (Casa da Amizade) relê anotações dos itens da
última reunião e explica que a entidade que sedia a reunião costuma fazer a
ata. Gilson ficou encarregado das ultimas atas mas não conseguiu nos enviar
por problemas informaticos.

info

3. Problemas na área frontal da UBS: Neuza informa que o lixo frontal foi
retirado e que está sendo construído um muro (financiado pela Camargo
Correa) para ampliar estacionamento, alem do aumento de uma sala.

info

4. Demanda de Creche e EMEI: Mônica (Casa da Amizade) apresentou os
dados numéricos do Grupo de Trabalho Técnico. Juliana (Creche Sta
Escolástica) explica como já usa sistema on-line e os esclarecimentos obtidos
junto à SME sobre o fato das crianças do Crescer Sempre e Obra Social Pio XII
não aparecerem no banco de dados. Aprovada a decisão de encaminhar e o
teor da minuta do relatório técnico para SME. O Grupo de Trabalho de
Comunicação fará reunião para dar andamento aos planos de cadastramento
oficial e de programação do “Grande Encontro” (no Etelvina? PEC?). Diego
(Brasil Mostra Sua Cara) comenta que Colégio Porto Seguro comprou
casarão onde pretende montar uma creche.
5. Plano de Urbanização: Eliana (PEC + Conselho Gestor do Plano de
Urbanização) informa que as reuniões do CG Parasiopolis acontecem todas
as primeiras terças-feiras do mês as 17:00 no PEC. Na última reunião
os
apresentaram os 1 passos das obras, já que foi liberada a licitação das frentes
de trabalho da primeira fase do projeto. A comunidade começa a se inquietar e
é importante que estejamos cientes das ações até para acalmarmos a
comunidade. Está prevista remoção de 13% dos domicílios, sendo que há
regiões que vão sofrer mais com a retirada das pessoas, especialmente Brejo e
Grotinho. Existemem vários locais da comunidade, inclusive na União e no
PEC, um mapa com fotografia das áreas com domicílios a serem removidos. A
participação da comunidade no processo é cada vez mais necessária. Debatida
a dificuldade de administrar eficazmente reuniões muito abertas com
heterogeneidade de informação. Na última reunião do CG houve uma grande
discussão com os proprietários e é fundamental estimular a população a se
apropriar do processo. Mônica (Casa da Amizade) explica a composição do CG
(poder publico, moradores, ONGs, proprietários de terrenos, etc) e menciona as
possibilidades de indenização oferecidas às famílias que tiveram moradias
removidas: aluguel por 18 meses x receber R$ 8000 para compra de terreno da
Prefeitura x receber R$ 5000, sendo que a maioria dos moradores removidos
no Grotão optou pela ultima alternativa.
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Info

Francenilda (União de Moradores) questiona até que ponto as pessoas estão
acreditando no projeto. Adriana (PEC) aborda a questão da ansiedade gerada.
D. Lea (POF) comenta que temos que ter consciência e transmitir, como
liderança, que o projeto cria pânico, é apavorante e, como todo projeto, traz
mudanças - alguns perdem, mais que outros, com benefício global.
Izilda (Casarão) comenta que nas remoções da região Águas Espraiadas muita
gente recebeu mais de uma vez o pagamento do valor porque ia e voltava.
Mônica esclarece que hoje isto é improvável já que há vinculação ao CPF.
FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular
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Sandra coloca que o POF sempre emprestou suas instalações como local para
as reuniões mas não tem contato com Conselho Gestor de Porto Seguro. É
consensual a importância de divulgar as informações sobre o andamento do
Plano de Urbanização. Sandra (POF) entrará em contato com gestores da
urbanização convidando a fazer apresentação na próxima reunião.
6. Evento sobre Mortalidade Materna: Eliana (PEC) divulga evento destinado
a todos os profissionais que trabalham com mulheres, para rever a questão da
deficiência de acesso das mulheres aos recursos de saúde. Pede que as
organizações convidem, comuniquem

31/5/06
9:30-11:00
PEC

7. Reunião de Gestores Escolares: Izilda (Casarão) divulga as reuniões
mensais, lideradas pelo Crescer Sempre, que envolvem as escolas da
comunidade (6 públicas e 7 particulares). Foram selecionados 4 tópicos a
serem trabalhados: 1. atendimento à comunidade; 2. planejamento unificado
a
a
dos professores de 1 e 2 series visando melhoria de qualidade; 3. mostra
cultural programada para 25/11/06; 4. técnicas/dinâmicas de grupo para
reunião de pais.

info

8. Campanha Multinacional de Vacinação: Dalva (UBS) divulga locais da
campanha: UBS Paraisopolis, EE Etelvina, Igreja S. José, Crescer Sempre,
Creche Sta Escolástica, EMEF D. Veremundo. Gláucia (UBS) comenta que,
após implantação do Programa de Saúde da Família e com as exigências
das creches, o dia de vacinação passou a ser muito menos atribulado que
antes.

UBS

9. Psicologia Comunitária: Flavio (estagiário Mackenzie) divulga a proposta
do seu grupo de trabalhar com comunicação da rede comunitária, mais
efetiva que atendimento em consultório. Objetivo = auto-gestão da
comunidade, consciência e reflexões sobre as razões da ausência de
participação de moradores em reuniões. Imaginavam inicialmente que havia
maior participação popular direta na Multientidades. Estão considerando 3
frentes de trabalho: 1. com jovens (Brasil Mostra Sua Cara); 2. com mulheres;
3. inserção no Fórum Multientidades. Foram apresentadas ao grupo de
estagiários 2 sugestões de encaminhamento de ação: 1. junto ao CG
Urbanização; 2. junto às famílias removidas. Sula (POF) sugere que grupo
Mackenzie trabalhe em instituições especificas. Ivanilda (agente UBS)
freqüenta terapia comunitária uma vez por mês.

info

10. Planejamento Familiar: Gláucia (UBS) informa que o numero de
adolescentes grávidas tem diminuído segundo os dados da UBS:
atendimento de grávidas com menos de 18 anos foi 141 em 2004 contra 89
em 2005. Enfatiza importância da prevenção e comenta procura expressiva
por método definitivo (laqueadura, vasectomia). Em 9/5/06 ocorreu primeira
reunião de integração UBS/POF ref prevenção de gravidez na adolescência
(projeto educativo com 65 jovens 11-14 a, com prévia preparação dos pais).

info

11. Classes comunitárias: Sandra (POF) esclarece que as do POF são em
convênio com a Secretaria Municipal da Educação.

info

12. Próxima reunião: na Casa da Amizade;
Pauta: Plano de Urbanização (apresentação por Habi-Sul)
FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular

10/6/06 e
26/6/06
8:00-17:00

29/6/06
8:30
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