FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

Local: União dos Moradores

Data: 31/agos/06,

ASSUNTO: Reunião Mensal

Por: Adriana
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)

8:30
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DESCRIÇÃO
1.. Roda de apresentação e leitura da ata da reunião anterior
2. Esvaziamento do Fórum Multientidades: levantamento de propostas para
dinamizar o Fórum:
No início havia luta por escolas, que era um importante elo de ligação entre
todos os participantes. Atualmente as escolas se colocam à margem e as
pessoas sentem que o Fórum é apenas um lugar para se falar de problemas.
•

Qual é o nosso objetivo?

•

O que fazemos?

•

O que faremos?

Convidar os
participantes
-chave
citados

Não são apontadas medidas concretas no final dos encontros e com isso, há
uma clara desarticulação do grupo, sentida principalmente com a saída de
pessoas-chave: Cristina, D. Maria Isabel, Lígia e Isaac. Medida a ser adotada:
chamá-los para participar novamente do Fórum.
3. Montagem da pauta:
- Saúde
- Mackenzie
- Redirecionar objetivos / convite
- Apontamento de pendências
- Informes do dia

Pauta

4- Vídeo “As Cinco Mulheres de Paraisópolis”. D. Francinilda informou que
Tiarajú virá e trará a fita para arquivo. Reservar 40 minutos da próxima
reunião para apresentação do vídeo.

info

5. Retirada de lixo / entulho: Neusa comentou que caçamba ainda
permanece no mesmo local e o lixo não foi retirado

info

-

6. Saúde
Nova Unidade de Saúde: já está aberta, mas ainda não foi inaugurada (estão
fazendo territorialização da área). Será somente PSF. A UBS atual é mista.
Proposta: documento do Fórum para encaminhar ao órgão competente
(sendo mista, qual o quadro compete ao Estado e qual compete à
Prefeitura?). Após definição deste quadro, será possível mobilização em
torno da finalização do quadro. Pacientes da Dra. Celeste: continuam em
tratamento com os médicos do acolhimento, causando desvio na conduta
médica, pois o mesmo não é Psiquiatra e responde com o seu CRM.
Equipe da UBS 2 incompleta, com necessidade de remanejamento
Ambulância: doada há 3 anos, foi comentado que está no pátio da
SubPrefeitura de Campo Limpo aguardando retífica do motor. Comerciantes se
dispuseram a consertar o motor – cabe resgatar a questão. A UBS comporta?
Há motorista?
7. Creche: quanto à inserção de crianças no sistema, ficou agendada reunião
especifica com a participação das seguintes entidades:

Reunião em

14/9/06
9:00

Creche Lina Rodrigues / Espaço Nossa Casa/Pio XII/Einstein/Creche
CEICER/Creche da Margarete/UBS/Espaço Cidadão/A Praça é Nossa /
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8. Fórum da Criança e do Adolescente

Info

06/09; 14h

9. Palestra com Eduardo Suplicy: Renda Básica e Cidadania

Info

02/09;12h30

10. Aniversário da Biblioteca BECEI:

Info

02/09,

11. Parceria entre União de moradores e Instituto Empreendedor
Brasileiro: estão abertas as inscrições para pessoas a partir de 16 anos para
os cursos de informática, estoquista, zelador, manutenção de computadores.

info

12. Fórum das Organizações Sociais: oficina ministrada pelo Instituto Polis
sobre “Como atrair políticas publicas” ocorrerá no CEDEP (Capão Redondo)

info

13/9/06 9:00

13. Inserção de adolescentes em prestação de serviços à comunidade:
Malu (SAS) relatou as grandes dificuldades que SAS vem enfrentando na
identificação de locais onde os jovens possam efetuar o cumprimento de
medida. Fez veemente apelo para que as ONGs que tiverem condições se
voluntariem para acolher tais jovens, tipicamente 3 h/semana durante alguns
meses.

ONGs

urgente

14. Premio Dolce Vita Amigos do Morumbi: lançamento das inscrições
ocorrreu em 30/8/06.

info

DESCRIÇÃO
Associação Comunidade da Paz / D. Francinilda / União dos Moradores/
Conselho Tutelar / EMEFs Dom Veremundo / Paulo Freire /Casarão

15. Associação de Mulheres de Paraisopolis: Gilson divulgou a formação
deste grupo de jovens, cujo evento de fundação ocorrerá no Ponto de Luz.
16. Mostra do trabalho das ONGs e festival de bandas: programado para o
Campo do Palmeirinha

info

16/9/06
19:00

info

21/10/06

17. Projeto de quadra esportiva na região do Grotão: Mônica (Casa da
Amizade) apresentou desenho esquemático do projeto de quadra esportiva
que se pretende instalar na região do Setor 064 do Grotão, no local onde
foram removidos há 8 meses cerca de 100 moradias (área de risco). Foi
consensada a importancia de evitar a reocupação da área e a conveniência
de recomendar a instalação de área de esporte/lazer no local como
recomendação dentro do Plano de Urbanização.
18. Estudantes de Psicologia Comunitaria do Mackenzie: dois estagiários
estão fazendo trabalho psicológico com agentes comunitarias (inicialmente
38) da UBS.
19. Próxima reunião: na Biblioteca BECEI (R. Melchior Giola), reservados
40 minutos para apresentação do vídeo....
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info

info

28/9/06
8:30
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