Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: CEU Paraisopolis (biblioteca)

Data: 25/2/2010, 8:30

Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades

Por: Suely/Monica
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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AÇÃO

PRAZO

1. Leitura da ata da reunião de 28/01/10: feita por Paulo (PEC). As
correções aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site. Foi feita
roda de apresentação dos participantes.

Monica

26/fev/10

2. Balanço da ultima reunião; as anotações da FOFA foram entregues a todos
os presentes no inicio da reunião, ficando consensado entre os participantes
a importância de se debater estes assuntos. Sumarizada a analise e criticas,
considerando o que deve ser prioridade, particularmente no que se refere
aos itens 6 e 7. Um ponto ressaltado foi a importância da Multi encaminhar
para os órgãos competentes as demandas do grupo. Levar para outras
instâncias,do governo e cobrar políticas publicas, fundamentando e
registrando as demandas através de documentos de posicionamento, sem
deixar prevalecer apenas o esforço individual. Foi comentado que o grupo
deve ter consciência de sua importância política, avaliando os mecanismos
de articulação e fortalecendo a importância das lideranças locais e União de
Moradores..

info

3. Regimento Interno: repassados os pontos anteriormente acordados e
discutidos os pontos pendentes, tendo-se consolidado o regimento anexo que
será disponibilizado no site. Ficou estabelecido que o objetivo do regimento é
criar regras do grupo para orientar e direcionar os assuntos com eficácia na
reunião. Mais uma vez foi mencionada a importância da participação das
unidades escolares nas reuniões de Multi,

info

DESCRIÇÃO

4. Disponibilidade das atas: foram debatidas algumas alternativas e suas
implicações, tendo o grupo definido finalmente que elas continuarão
disponíveis no site com acesso limitado aos participantes do grupo. Será
solicitado a Joildo estudar sistemática para implantação deste dispositivo.

Joildo

5. Folia de carnaval (15-16/fev/10): Mineiro comentou sobre o lixo deixado
por 3 dias após o evento. Recomendou que as entidades promotoras de um
evento se responsabilizem por acionar as providencias de limpeza depois.

todos

25/mar/10

6. VAI – Valorização de Iniciativas Culturais:21 projetos de Paraisopolis
foram apresentados. Estão abertas 700 vagas em atividades no CEU
Paraisopolis, incluindo 400 para natação (2 vezes por semana).

info

7. Conselho Gestor do CEU Paraisopolis: foi divulgado o resultado da
eleição (ex: Juliana do Telecentro, Eva do Leite, Fernando entre outros).

info

8. Rádio Comunitária: informado que a inauguração está preagendada

info

25/mar/10

9. Condomínio A: informado que a inauguração está preagendada

info

25/mar/10

10. Evento AMP comemorativo do Dia da Mulher: caminhada a partir da
União, evento no CEU

info

20/mar/10

11. Club Escola de Modelismo: divulgado que esta espécie de oficina
acontece no Ibirapuera (2 dias) e pode ser agendada através do CEU Parais.

info

12. Urbanização: Fátima (HabiSul-COBRAPI) apresentou Ronaldo, interface
que passará a comparecer nas reuniões de Multi. Dadas algumas duvidas
sobre o processo eleitoral para as vagas das entidades que participarão do
Conselho Gestor de Ubanização, Fátima ficou encarregada de verificar com

Fatima
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e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria
da qualidade de vida na comunidade como um todo
Desde 1994
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Habi antes da próxima reunião detalhes do regimento/legislação, abordando
por ex se existem restrições de elegibilidade (reeleição é OK? Caso
contrario,a impossibilidade aplica-se à pessoa jurídica da ONG ou a uma
pessoa física? entidade tem que ter CNPJ?
12. Próxima reunião: na EMEF Casarão. Pauta prevista
-questão ambiental:e urbanização: a) em execução, liderado por SUPERECO;
b). Projeto Indicador FIBurbanização;
- eleição das ONGs p/ Conselho Gestor de Urbanização de Paraisópolis.
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