Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: Escola Estadual Miguel Arraes
Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades

Data: 29/4/2010, 8:30
Por: Gilson
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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AÇÃO

PRAZO

1. Leitura da ata da reunião de 25/03/10: as correções apontadas após a
leitura em voz alta serão encaminhadas para publicação no site.

Monica/
Joildo

1/5/10

2. EE Miguel Arraes: Edson (Secretário) apresentou as boas vindas e se
desculpou da ausência da direção na reunião por estarem na SME.

info

3. Questão ambiental e urbanização: Ma. Teresa (Sehabi) apresentou um
histórico do trabalho da Urbanização em Paraisópolis, a divisão em regiões por
bacia hidrográfica, os blocos de apartamentos concluídos (cond B/C), em obras
(cond. A), em licitação (cond E-H). Proposta de entrega de 650 unidades até
julho. Informou ainda sobre outros espaços: Salas de dança no cond. A,
Telecentro no cond. B, Ponto de Leitura no cond C, Comercio no cond D.

Info

DESCRIÇÃO

Explicou também sobre as atividades feitas com mulheres, CCA, jovens na Rua
Antonio Pinto, contador de historias cinema aberto. Mostrou mudanças como as
que aconteceram no mercado da R. Pasquale Gallup.
Divulgou a exposição em curso no Museu na Casa Brasileira onde existem
maquetes de vários espaços urbanizados da cidade, inclusive Paraisópolis.
Convida as ONGs a participar – inscrições com Rosani no canteiro de obras
Camargo Correa.
Plano urbanístico está em andamento (especialistas Ciro Pirondi, Anália Amorim
e Rubem Otero). M. Teresa informou que a área do cinema a céu aberto no
Grotinho passou a ser gerida pela SubPrefeitura de Campo Limpo. Esclareceu
que a área de aterro no antigo local das caçambas de lixo próximas à Casa da
Amizade será destinado a um parque e a galpão a ser utilizado por ONGs
removidas de outros locais.
A respeito da sala do Espaço Mais Cultura (56 m2) na R. Pasquale Galup, M.
Tereza lamentou a destruição que aconteceu na comunidade e informou que o
prédio deverá ser reconstruído para ser estúdio de gravação. Informa que o
projeto tem um tempo e um processo burocrático, seguido pelo Ministério da
Cultura, que ainda não liberou os recursos aprovados para o projeto. Marcondes
questionou a destinação do espaço.
Debatida a questão das prioridades de obras publicas diante da escassez de
terrenos (ex: creches versus centros culturais)..
Mineiro apontou que o Serviço Social do Plano de Urbanização está deixando a
desejar (falta de atendimento), cobrou explicações. M. Teresa entende que o
atendimento está normal, vai verificar.

M.Teresa

M.Teresa

Marcondes pergunta sobre as possibilidades de reuso da água e uso de energia
solar para baratear o custo do condomínio. M. Teresa esclareceu que ainda não
existe legislação em SP; Sehabi está estudando para próximos condomínios.
Comentado que o Programa Minha Casa, Minha Vida decidiu em abr/10 passar
a incentivar e financiar aquecimento solar e reaproveitamento de água de chuva.
Foi mencionado que os moradores do Cond. F optaram por contratar ao custo
de R$ 30,00/mês a manutenção do condomínio (lavagem da área externa, corte
de grama etc.).
Comentado o atraso no processo eleitoral para a renovação do Conselho Gestor
de Urbanização. SeHabi providenciará em breve.
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4. Programa piloto FIB (Felicidade Interna Bruta) do Instituto Visão Futuro:
som inaudível impossibilitou a apresentação de vídeo para explicação da
proposta de meio ambiente. A apresentação de Susan ficou transferida para a
próxima reunião. Susan informou que o projeto continua aguardando aprovação
formal

FIB

27/5/10

5. Evento na Entreatos: Denise convida para evento de apresentações
culturais com a presença do Secretario da Cultura. Entreatos será Ponto de
Inclusão Digital (parceria com Banco do Brasil). Começaram uma Oficina de
Memória (Ponto de Cultura – Estação Paraisopolis). Divulgou que já está
funcionando uma fábrica de fraldas.

todos

16/5/10
16:00

6. Equipe CRAS (Centro de Referencia de Assistência Social): Susana
(CRAS-CL) divulgou o CRAS – Vila Andrade que atende no CEU (enquanto
prédio definitivo não fica pronto). Equipe: 1 psicologa, 2 assistentes sociais
(serão 4) e 1 pedagoga. Atendem casos de violência, abandono de idoso, etc e
encaminham para famílias, Ministério Publico, etc. São interlocutores do governo
Federal para orientação sobre Bolsa Família. Para denuncias: ligar 156.

info

4as e 5as f.

7. Instituto Tomie Otake : Gilson (União de Moradores) divulgou a proposta de
levar jovens em excursão monitorada para Bienal porque a Bienal tem como
tema “arte política” e vai fazer retrato histórico e político das obras de arte. A
proposta é levar crianças e adolescentes juntamente com professores (depende
de disponibilidade da escola para levá-los), com 3 prévios encontros com
educadores para formação.
8. Associação Filhos de Paraisopolis: informado que toda 5° feira na R.
Iratinga n°108, há plantão de advogado (Dr. Alexand re) com assessoria o dia
todo para orientar as famílias sobre o usucapião.

info

9. Jornal da comunidade Jonas (AFP) questiona o destino das fotos que estão
sendo tiradas dos moradores (jovens, idosos, mulheres), Pergunta se os
moradores consentiram o uso de suas imagens. Lembra que o bem estar e a
privacidade da população precisa ser preservada, orientada e esclarecida.

info

10. Virada Cultural: Gilson (União) e Eddy (Skate) divulgaram realização.
Apresentações previstas em Paraisópolis no CEU.

info

15-16/5/10

M. Teresa
(Habi)

15/5/10

todos

27/mai/10

11. Conselho Gestor de Urbanização de Paraisópolis - eleições para
representantes das entidades: continuam sendo aguardadas definições de
HabiSul quanto a:

9:00-12:00

info

- exigência ou não de CNPJ para elegibilidade de uma entidade
- possibilidade ou não de re-eleição de entidades
Questionado o critério estabelecido na reunião anterior para elegibilidade de
uma entidade (presença em pelo menos 50% das últimas 12 reuniões de
Multi) - M. Teresa vai verificar aspecto jurídico à luz do Regimento.
12. Próxima reunião: na União de Moradores (Rua: Ernest Renan, N° 92.
E-mail: Gilson@paraisopolis.org)
Pauta prevista:
1. questão ambiental e urbanização (2ª parte):
- projeto FIB (apresentadora = Susan Andrews)
- demarcação urbanística (apresentadora = M.Teresa Diniz/equipe jurídica
HabiSul)
2. eleição das vagas de entidades no Conselho Gestor de Urbanização de
Paraisópolis para o biênio 2010-2012 (um voto por entidade)
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