Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: União de Moradores

Data: 28/1/2010, 8:30

Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades

Por: Mônica (C. Amizade)

– Análise de Contexto (FOFA)

Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)

AÇÃO
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PRAZO

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 26/11/09: feita por Ed (Skate). Não foram
identificadas correções aplicáveis. Rodada de apresentação.

info

2. Situação de emergência na UBS II: embora não estivesse previsto na
pauta da reunião, o grupo decidiu abrir espaço na agenda para a abordagem
dos problemas emergenciais que a UBS II vem enfrentando desde a virada do
ano. Dra. Paula, gerente, apresentou um sumário dos eventos recentes e as
razões pelas quais a unidade teve descontinuidade de operação nos últimos
dias e solicitou apoio da Multi e da comunidade. O assunto foi considerado
grave e foi sugerida montagem de revezamento comunitário provisório, com
presença física na unidade para apoiar o momento difícil que a equipe está
enfrentando. Foram indicados 2 representantes de Multi (Mineiro e Gilson)
para participar de reunião com o poder publico e a comunidade as 10:30.

Mineiro e
Gilson

3. Análise de contexto – FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e
Ameaças): iniciamos a discussão dos principais pontos levantados na
reunião de 26/11/09, ressaltando aqueles relacionados a FRAQUEZAS. Os
tópicos foram discutidos por temas. A partir desta discussão foram realizadas
considerações em relação ao papel do fórum, seus limites e possibilidades de
intervenção considerando o tempo e espaço disponível para realização dos
encontros, a preocupação em relação ao levantamento de muitas
expectativas e viabilidade das propostas de intervenção.

info

4. Rádio Comunitária: Gilson informou que foi liberada na frequência 87.5

Gilson

28/1/10, 10:30

na UBS II

3/3/10

Hz. Inauguração prevista para inicio de fevereiro no Campo do Palmeirinha.
Nota pós-reunião: reagendada para 3/3/10.
5. Associação Amigos do Povo: Carlos Eduardo (diretor de esportes)
divulgou campeonato realizado em 25/1/10 e comentou sobre a escassez de
quadras na comunidade apesar dos agendamentos no CEU. Pede ajuda de
Bovepa e PEC para cessão de suas quadras

info

6; Bloco carnavalesco de Paraisopolis: Gilson relata que sairá em 15/2
7. Grupo Articulador UNICEF - Plataforma dos Centros Urbanos: Ed
(Skate Solidário) divulgou o evento esportivo programado envolvendo todos
os G.A.s de SP.

15/2/10

todos

6-7/3/10

todos

25/2/10: inscriç.

8. Conselho Gestor de Saúde UBS I: Neusa (agente) relatou que já foram
eleitos os representantes moradores.
9. Cursos de emprendedorismo: Eliana (PEC) divulgou
10. Conselho Gestor de Urbanização: eleição dos membros acontecerá em
março/2010. Programada para até 25/fev/10 a inscrição das candidaturas dos
representantes das entidades sociais.

25/3/10: eleição

11. Projeto Ponte: D. M. Isabel divulgou que houve apresentação da Escola
de Musica na Sala São Paulo em 2009 e que existem para 2010 6 turmas
programadas, com aulas na Paróquia S. José e no CEU.

info

12. Próxima reunião extraordinária: na União de Moradores. Pauta prevista:
para completar/consolidar o debate sobre a FOFA (iniciada em 26/11/09,
continuada em 28/1/10)

todos

FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular

11/fev/10, 8:30

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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