FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

Local: Casa da Amizade

Data: 29/06/06,

ASSUNTO: Reunião Mensal

Por: Eliana
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)

AÇÃO

8:30

1 / 3

PRAZO

DESCRIÇÃO
1. Apresentação, leitura e comentários sobre a ata anterior.

info

2. Mônica (Casa da Amizade) iniciou a reunião informando que a pauta
prevista seria a apresentação do Projeto de Urbanização. Em virtude do
atraso da equipe da Urbanização passou-se à discussão dos demais
assuntos e adiantamento dos informes conforme segue:

info

Pauta:
Apresentação do Projeto de Urbanização de Paraisópolis;
Avaliação/discussão sobre o trabalho realizado pela Bovespa na
comunidade;
Apresentação da proposta de trabalho do Projeto – Escola Aprendiz.
Informes:
Unidade Básica de Saúde – trabalho dos agentes comunitários;
Retirada de barracos na região do Grotão; Mobilização pela Creche;
Espaço Cidadão; União de Moradores; Espaço Jovem
3. Avaliação e discussão sobre o trabalho do Espaço Bovespa
Angela manifestou o seu interesse em saber a opinião dos participantes do
fórum sobre os serviços prestados pelo Espaço Bovespa; considera possível
que a população não tenha conhecimento sobre os serviços prestados pelo
Espaço, que atende 800 crianças até 13 anos, oferecendo várias atividades
além das esportivas (ex: educação/reforço escolar), bem como atendimento
em artesanato e atividades esportivas para jovens e adultos.
Gilson informou sobre o funcionamento da Biblioteca BECEI (Claudemir) que
é diferente da proposta do Espaço Bovespa.
Angela esclareceu que a biblioteca não é circulante e se paga uma taxa para
sua utilização. O objetivo é atender a primeira infância, mas também tem
como proposta discutir a necessidade de leitura entre jovens e adultos.
Ivanilda (C.G. Saúde) comentou sua opinião sobre a qualidade do serviço e
que vem estimulando as pessoas da comunidade a utilizá-lo. Neusa
(C.G.Saúde) se refere à reclamação de uma mãe sobre a forma de
tratamento às crianças no Espaço.
Fátima (Casa da Amizade) aventou a possibilidade de contratação de um
profissional especializado, a fim de realizar melhor interação com as crianças.
Mônica (Casa da Amizade) perguntou sobre o número de bibliotecas
existentes na comunidade e em que medida existe integração entre elas.
Além da Biblioteca BECEI, foram citadas a Biblioteca Comunitária do Einstein
e Biblioteca da União de Moradores como bibliotecas abertas ao público,
além daquelas de natureza interna como as da Creche Santa Escolástica e
do POF.
Gilson (Espaço Jovem) enfatiza a importância e necessidade de espaço de
leitura e pesquisa para jovens da comunidade, inclusive com possibilidade de
uso de Internet. Comentou que existem 1000 membros inscritos na
comunidade de Paraisopolis no Orkut.
Angela
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Foi sugerida possibilidade de diálogo entre bibliotecas; Margareth (Creche)
sugere marcar data para encontro. Angela realizará contatos para agendar
reunião.
4. Projeto Arte-Intervenção Urbana Comunitária (Aprendiz) – Piatã
apresentou a proposta de trabalho realizado na sede da Escola Estadual
Etelvina aos sábados, das 10hs às 14hs.
O curso é voltado aos jovens de 16 a 25 anos e é integrado a ação
equivalente do Aprendiz em Heliopolis. Tem como proposta o ensino das
técnicas de intervenção urbana, grafitagem, artes plásticas e mosaico. O
objetivo é a formação de multiplicadores.
Informou sobre a realização de uma Oficina Aberta de Mosaico no dia 05/08,
na nova Paulo Freire, cujo resultado será instalado na Escola Paulo Freire.
Também poderão ser realizadas nesse dia as novas inscrições (20 vagas).

5. Projeto de Urbanização – a equipe de HabiSul (Regina, Lucia e Thais)
apresentou os principais apontamentos sobre as frentes de obras do Projeto
de Urbanização (ver anexo). A partir da devolutiva sobre os dados levantados
no processo de cadastramento, passou-se à discussão das principais frentes
a
de obra, enfatizando-se as intervenções por setores. A 2 etapa envolve
prazo de 30 meses e orçamento de cerca de R$ 100 milhões.

5/8/06
Oficina
Aberta

10:0012:00 +

(na nova
Paulo Freire)

14:0016:00

info

As questões relativas ao processo de remoção e as alternativas propostas
pela Secretaria de Habitação (CDHU, verba, verba para compra de imóvel
em outra área publica), foram debatidas focando especialmente o processo
de participação e a necessidade de maior envolvimento da comunidade,
lideranças, representantes e organizações locais.
Gilson (Espaço Jovem) comentou a previsão de realização de reunião em
4/8/06 com o Secretario da Habitação e os representantes da região do Brejo
para discutir o processo de remoção das famílias.
Lucia (HabiSul) informou que a prefeitura tem estudado a construção de
propostas viáveis que serão discutidas na reunião do Conselho Gestor.
Enfatizou que no processo de urbanização nem todas as pessoas podem
permanecer na comunidade.
Apontou criação dos decretos e a interlocução com os proprietários
particulares como parte importante desse processo.
A discussão levantou ainda questões relativas ao papel do Conselho Gestor
de Urbanização e a necessidade de uma maior sintonia do conselho, sendo
definido aprofundar esta discussão na Reunião do Conselho Gestor.
Os dados sobre as remoções e todo o plano do 1º pacote de obras será
organizado em forma de cadernos e disponibilizados no plantão social para
informação da comunidade.
Ao final da apresentação Lucia (HabiSul) informou que o projeto está em
processo de seleção de 06 agentes comunitários com objetivo de propagar o
maior numero de informações e ampliar o processo de participação; a
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possibilidade de realização de oficinas com a população para discutir as
alternativas e a intenção de retomar o trabalho realizado pela Hagaplan com
os representantes de cada setor.
6. Demanda de Creche:

11 a 15/07
– em
diferentes
locais (ver
anexo
folheto de
divulgação)

Neusa (UBS), representando o grupo de trabalho responsável pela
mobilização pela creche, informou dia e horários da realização do
levantamento da demanda para creche na comunidade. Solicitou colaboração
das organizações no processo de divulgação e mobilização das pessoas.
Esclareceu que nas 2as f estão divulgando através da Radio Eucarística
(98.3 MHz)

entidades

7. Espaço Cidadão – Luciana informou que o plantão passou a ser mensal e
será realizado na última 4ª. Feira do mês. Comentou também sobre
recrutamento de babás e domesticas e possibilidade de orientação sobre
adesão ao PPI (programa de parcelamento incentivado) ref pagamento de
tributos atrasados via Internet, cujo prazo foi estendido até 30/8/06.

Espaço
Cidadão

ultima 4 f
de cada
mês

8. Sala de informática para curso profissionalizante: Gilson (Espaço Jovem)
informou que será inaugurada na União com apoio da Fundação Pensamento
Digital e da Crescer Sempre.

info

10/7/06

9. Curso de alfabetização de adultos: hoje o Instituto Tecnológico
Diocesano mantém 7 salas em Paraisópolis. Gilson (Espaço Jovem)
comentou estabelecimento de parceria com a UNE. Será necessário estudo
sobre a demanda, bem como compromisso de manter as turmas com até 15
alunos. A UNE pagará os professores e a União de Moradores é responsável
pela organização dos espaços, formação das turmas e acompanhamento do
trabalho.

info

-

10. Cursinho MacVest: Gilson (Espaço Jovem) informou que está sendo
transferido da EE Etelvina para a EMEF Paulo Freire. Os aprovados no
vestibular Mackenzie terão bolsa integral.

info

-

Casa de
Cultura

16/7/06

info

-

Gilson
(Espaço
Jovem)

27/7/06

11.1ª. Festa Eletrônica – divulgado evento.

12. Programa de Saúde da Família: Neusa e Ivanilda (Conselho Gestor de
Saúde) comentaram a intenção de discutir o papel do agente comunitário de
saúde e o conjunto das dificuldades que eles tem vivenciado, embora
conscientes da importância de seu papel.

a

17:0023:00

Neusa informou que a campanha de vacinação de junho atendeu 6000
crianças.
Helvio (Casa da Amizade) solicitou esclarecimentos sobre abrangência do
PSF, tendo em vista o conhecimento da existência de famílias na região do
Grotão sem este tipo de atenção à saúde. Solicitou intervenção da equipe da
UBS para um caso especifico.
Próxima reunião: no Espaço Jovem (R. Rudolf Lutz 911)
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