Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: Canteiro de Obras Planova
ASSUNTO: Reunião Mensal

Data: 24/06/2010 - 08:30
Por: Rosani (COBRAPE)
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)

AÇÃO
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PRAZO

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião anterior: feita por Eliana.

info

2. Correções da ata anterior e roda de apresentação: Após leitura, houve apontamentos
de algumas correções que deverão ser feitas.

Joildo

3. Informe – Dra. Natália (Habi) esclareceu que ficará no início da reunião, mas precisará se
ausentar para estar em outros compromissos.

info

4. Pauta desta reunião: a ser confirmado se foi realizado convite ao Prof Marcelo Rinaldi
(ausente), que falaria sobre demanda escolar.
5. Grupo Articulador da Plataforma dos Centros Urbanos (UNICEF) – Diane (Espaço
Bovespa) citou a meta da educação de crianças/adolescentes e a solicitação de uma
união/junção com o Fórum Multientidades para trabalhar junto com algumas propostas de
atuação, ou seja, um apoio. Tentarão também uma articulação com os conselhos gestores
da área educacional.
6. Conselho Gestor de Urbanização - Dra.Natália (Habi) informou que a canalização do
Córrego Antonico – 2ª etapa (desde o CEU até próximo ao canteiro da Planova) está em
fase de finalização da licitação. A canalização terá início na parte mais baixa e vai para a
parte superior.
Eleição de representantes de moradores no Conselho Gestor de Urbanização – Dra. Natália
conversou com a Maria Teresa e informou que já estão organizando. Marcarão reunião com
representantes sobre o processo eleitoral (Prof. Claudio Soares, Francisco e o Sr. Mineiro,
que passará nomes e telefones para a Dra. Natália). A previsão é que a nova eleição ocorra
em julho/agosto. Jonas questionou se ainda continuará a haver Conselho Gestor com o
advento do novo plano diretor. Dra. Natália explicou que não tem conhecimento do caso.
Eliana sugeriu que HABI marque uma reunião com urgência com os conselheiros até haver
uma próxima eleição de C.G.Urb, para esclarecer vários assuntos dos quais eles estão
sendo cobrados pela comunidade.

G.A.

info

Habi-Sul

Questionamento pelo Pastor Sabino sobre a reintegração de posse do setor 63 e porque o
Conselho Gestor não foi chamado para discutir tal assunto: Dra. Natália explicou que é uma
área de acesso à via Perimetral e que a equipe da prefeitura fez várias intervenções e as
famílias não aceitaram nenhuma possibilidade de solução habitacional. Cadu explicou que
todos que receberam a intimação deverão identificar endereço de casas para alugar e levar
ao canteiro da Camargo Corrêa para providência de vistoria. Inclusive o Pastor informou que
os moradores já estavam orientados e elogiou o atendimento pelo canteiro de obras da
Camargo Corrêa.
7. Eleição do 3° suplente das entidades no Conselho Gestor de Urbanização:
completando o processo iniciado na reunião de 27/5/10, o Espaço Nossa Casa,
representado por Maria Cecilia A.S. E. Lins, apresentou-se como candidato único elegível e
foi eleito por unanimidade.

Habi

8. Educação: Mônica (Casa da Amizade) apresentou ppt (anexo) com alguns dados:
8.1. Mapa de CEIs e EMEIs mostrando que a região de Paraisópolis é menos favorecida
por EMEIs e creches que outras regiões da cidade, como por exemplo Zona Norte.

Info

8.2. Demanda CEIs (creches publicas/conveniadas) em Paraisópolis 2010:
- comparação entre a quantidade de vagas oferecidas em Paraisopolis 2010 (menos de 500)
e a quantidade de crianças 0-3 anos na comunidade (3500-4500). Como as CEIs típicas
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atendem cerca de 100 crianças cada, o atendimento de toda a demanda iria requerer a
construção de cerca de 30 CEIs.
- na discussão sobre a necessidade de construção de novas creches foi identificada a
necessidade de articulações internas entre os diversos grupos da comunidade (Multi, AMP,
GA, Conselho de Gestores de Educação, Virada Social, etc), de forma a unificar as
discussões e encaminhamentos.
- EOL: criada uma comissão (Margareth, Mônica, Juliana, Evandro, Ed, Jonas).para
mobilização visando cadastramento de candidatos a CEIs; será analisada a estratégia da
oportunidade de contato com mães de crianças desta faixa etária no Dia da Vacinação (2ª
dose da gotinha) em 14/8/10

Comissão
Creche

agendar
reunião em
jul/10

Margareth

29/7/10

Joildo

29/7/10

interessados

26-27/6/10

8.3. IDESP 2009: discussão sobre a evolução dos indicadores entre os anos de 2008 e
2009:
- nas escolas Homero e Miguel Arraes 4ª série EF
- nas escolas Etelvina e Maria Zilda – 8ª serie EF e 3º EM
Foi estabelecido que para a próxima reunião serão convidadas pessoas que trabalham em
Paraisopolis na área de educação para ajudar a entender / aprofundar a questão e verificar
como Multi poderia apoiar as escolas para melhora destes índices.
8.4. IDEB 2009: ainda não divulgado. Se possível serão divulgados na próxima reunião.
9. Campeonato de Skate: Ed (Skate Solidário) informa que será realizado no CEU Butantã
10. Sr. Sabino: Acrescenta que o filho de cinco anos é aluno do Crescer Sempre e,
segundo ele, apresenta um ótimo desenvolvimento escolar.

info

11. Mostra Cultural: será realizada no CEU Paraisópolis. Preparativos em andamento.

info

28/8/10

12. Curso ESPRO: Ensino social profissionalizante - informes e divulgação de folder.
13. Hospital Regional: Juliana (Associação de Mulheres de Paraisópolis) relatou evento
organizado pela AMP em 29/5/10 reunindo 350 participantes para lançamento da campanha
visando a construção de um hospital dentro da comunidade. Estão colhendo assinaturas e
marcaram reuniões com algumas secretarias; o assunto está sendo discutido no Grupo de
Saúde da Virada Social. Obs: foi sugerido que seja verificado o parâmetro da OMS sobre o
numero de nascimentos anuais em determinado raio que requer existência de maternidade.

info

14. Conselho Tutelar: apontada por Juliana (AMP) e Mineiro a importância de haver
representante de Paraisopolis no Conselho Tutelar.

info

15 CADES: Sr. Mineiro é o único inscrito para eleição de conselheiro do CADE.

interessados

16. Campeonato de fut-sal: Sr. Evandro divulga que será promovido pela Assoc. Amigos
do Povo) após a Copa – inscrições abertas.
17. Semana de Beleza. Moda e Gastronomia: Eliana (PEC) divulga inscrições abertas
para oficina de 15/7/10 (9:00-16:00).

PEC

18 Visita à nova CEI e apartamento decorado atrás do canteiro Planova

info

19. Próxima reunião: no auditório do PEC (Programa Einstein na Comunidade). Pauta:
- Grupo Articulador da Plataforma dos Centros Urbanos (UNICEF) – Diane/André
- Grupo de Gestores de Educ Paraisópolis/Parcerias – Margarete convidará Crescer Sempre
- Demanda escolar – Gilson confirmará convite p/ Marcelo Rinaldi – DRE C.L. SME SP)
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