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

Data: 26/11/2009, 8:30
Por: Mônica (C. Amizade)

Assunto:Reunião mensal c/ aniversário de 15 anos

Folha:
Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)

AÇÃO
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PRAZO

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 26/10/09 (Dinho – Barracão dos Sonhos). As
retificações aplicáveis foram registradas por Roberta PEC para incorporação
no site www.paraisopolis.org
2. Roda de apresentação Lanche comunitário especial gentilmente
oferecido por: Crescer Sempre (sanduiches, tortas e frutas), Espaço Nossa
Casa (bolo dos 15 anos) e Casa da Amizade (refrigerantes).
3. Metas paralelas à reunião (ver ppt anexo): cravação de datas preliminares
em calendário geral 2010 – serão transportadas para calendário site.
Regimento interno Multi preliminar foi afixado na parede para comentários.
Deve ser disponibilizado provisoriamente no site até que se tenha
oportunidade de consolidá-lo.
4. Apresentação Multi (15 min): o que é, o que não é; principais ações,
dificuldades (ver ppt anexo)
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5. Analise de contexto = FOFA Multi (forças, oportunidades, fraquezas,
ameaças): grupo transferiu-se para biblioteca. Exercício conduzido por Eliana
(PEC). O aquecimento foi um exercício em duplas liderado por jovem formada
no Curso de Desenvolvimento Comunitário. Seguiram-se: FOFA individual (5
min) + FOFA em grupos (4 grupos, 30 min) + grupão - consolidação FOFÃO
(30 min). Dado que o tempo foi insuficiente para a consolidação geral, ficaram
marcadas mais 2 reuniões para esta finalidade (debate FOFA, ver item 8).
6. Premiação concurso logotipo Multi: representando a Comissão
Julgadora escolhida na reunião de set/2009, Creuza (Espaço Nossa Casa)
explicou que o concurso teve 99 inscrições. Foram entregues os prêmios em $
e recolhidas as assinaturas dos termos de cessão de direitos para:
- 3º lugar (R$ 100): Tânia Souza (representada pelo marido José. L. Cardoso)
- 2º lugar (R$ 200): José Lucio Cardoso
- 1º lugar (R$ 400): Maurenice Lima de O. Leite (conhecida coloquialmente
como Japão); subiu ao palco e agradeceu o premio, esclarecendo que mora
há 30 anos na comunidade e representou no logo as organizações como
estrelas que ela viu nascer com muita esperança em Paraisopolis.
Muitas das inscrições foram provenientes dos Telecentros mas não seguiram
exatamente as regras indicadas no regulamento (aplicativos não-aceitáveis); a
Comissão escolheu 5 destes finalistas, que concorreram assim a um Premio
de Menção Honrosa (R$ 100) definido por votação entre os participantes
presentes. Premiado com Menção Honrosa = Gabriel Pereira Oliveira de
Macedo
Juliana (coordenadora dos Telecentros) informou que a entrega do premio
fará parte da festinha de encerramento de ano letivo que está sendo
programada no Telecentro – convidará Creuza oportunamente.
7. Próxima reunião: na União de Moradores
Pauta prevista: debater FOFA consolidada com reflexões dos 4 grupos que
trabalharam em 26/11/09
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articular 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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