FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

Local: União dos Moradores
ASSUNTO: Reunião mensal

Data: 28/05/2009
Por: Fátima – Habi Sul
Folha: 1/3

0- Participantes: conf. assinaturas na lista anexa (original)

AÇÃO

PRAZO

DESCRIÇÃO
1-Rodada de apresentação + leitura da ata anterior. Mônica relembrou os
presentes que a proposição de pautas adicionais deverá ser preferencialmente
encaminhada antes via e-mail Multi.
2-Comunicado da Secretaria de Habitação- Região Sul- Sra. Maria Tereza,
Coordenadora do Projeto de Urbanização de Paraisópolis, realizou a leitura da
Carta direcionada aos moradores de Paraisópolis; elaborada pela
Superintendente de Habitação da PMSP Sra. Elizabete França. (em anexo)

info

Info

3-Manifestação de um morador presente- Sr. Mineiro se manifesta e afirma
que as informações contidas na carta não conferem e que a família da vítima da
situação ocorrida em uma das Unidades de Moradia Provisória não recebeu
assistência necessária; alegou que a segurança no Alojamentos é precária.
Lúcia de Habi Sul esclareceu que na época que a família em questão foi
removida observou-se que a mesma é numerosa, sendo proposta a ocupação
de duas Unidades Habitacionais Provisórias e que após o incêndio na Unidade
Provisória Sr. Gilberto e família receberam orientações necessárias prestadas
pela equipe social. Afirmou também que o Sr. Gilberto optou em não sair do
alojamento e recusou-se migrar para o aluguel social da Prefeitura. Sendo que a
equipe acionou a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, com o objetivo
da prestação de recursos emergenciais a família vitimizada, tais como cestas de
alimentos, colchões e cobertores.
4-1º Feira de Artesanato de Paraisópolis: Fátima (HabiSul) comunicou irá
ocorrer próximo ao banco Itaú na Avenida Giovani Gronchi.
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5-Cadastramento para email Multi: Mônica da Casa da Amizade comentou
com os presentes a importância do cadastramento on-line das Instituições do
Fórum Multientidades no site de Paraisópolis (www.paraisopolis.org). Perguntou
aos presentes se os mesmos tinham recebido o e-mail informativo. Solicitou que
as pessoas efetuem seus cadastros, com a finalidade de atualizar a rede de
Entidades que compõem o Fórum Multientidades. Também apresentou
pesquisa realizada por Joildo sobre o site de Paraisópolis, com estatísticas de
visitação mensuradas no período de janeiro de 2008 a 26/05/09; identificando
inclusive consultas de outros países, tais como Nova Zelândia, Austrália, entre
outros. A maioria do acesso ocorre através de mecanismos de pesquisa
(busca). Rejane (Habi) questiona como as Entidades podem incluir informes
sobre eventos no site. Mônica responde que é necessário cadastrar-se no site e
encaminhar e-mail para o Joildo (responsável pelas divulgações) no site via email, sendo que maiores informações a respeito do regimento podem ser
encontrados no site.Ivanilda (Agente Comunitária de Saúde) se manifesta sobre
a importância de relatar o histórico da luta coletiva da população de Paraisópolis
para implantação da Unidade de Saúde na comunidade.
6-Grupo Articulador UNICEF Plataforma Centro Urbanos: Fátima (HabiSul)
relatou sobre o encontro regional Zona Sul ocorrido em 27/5/09 para
apresentação da equipe técnica (empresa de consultoria CIEDS). O grupo de
Paraisopolis foi representado por Diane (Bovespa), Fatima (Habi) e Marcelo
(skate solidário).
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7-Cadastramento EOL/vacinação: retomando discussões anteriores sobre a
importância do cadastramento da demanda escolar, foi acatada por todos a
sugestão de Diane (Bovespa) acordada a elaboração de um documento de
oficial da comunidade de Paraisópolis, direcionado às Secretarias de Educação
e Saúde da PMSP, apontando necessidade de infra-estrutura e recursos
humanos para viabilização do cadastramento das crianças de Paraisópolis
não-atendidas por vagas escolares. Sugerido pelos presentes na reunião o
cadastramento da demanda escolar nas Unidades de Saúde de Paraisópolis no
dia 20/06/09, data nacional de vacinação. Diane do Instituto Bovespa
disponibiliza o espaço da Organização na qual dirige como mais um ponto de
cadastramento. Quanto à viabilidade de realização deste cadastro nos postos
de saúde de Paraisopolis, as funcionárias de saúde no NASF presentes irão
contatar suas gerências operacionais (Dra Carla e Dra Paula) e confirmar. As
mães deverão ser orientadas a levar certidão de nascimento da criança. Foi
formado um grupo de trabalho para esta meta: Diane (Bovespa), Mariana
(NASF), Creuza (Espaço Nossa Casa), Monica (C. Amizade), Neusa (UBS I),
Ivanilda (UBS II), sendo sugerido buscar envolvimento de Luiz e Regina
(Demanda DRE CL).
8-Educação: Gilson informa a respeito da formação de uma Comissão de
Educação (Conselho?) em Paraisópolis, com objetivo da articulação para a
busca de resultados em benefício dos estudantes da comunidade; a idéia é
buscar soluções sem apontar culpados pelos problemas passados. Informa que
recebeu a noticia da Secretaria de Educação que no dia 01/06/09 irá ocorrer o
inicio das aulas da EMEF Paulo Freire. Também informa que a Secretaria de
Educação relatou dificuldades de contratar profissionais desta área,
possivelmente devido ao fato da PMSP não pagar adicional de difícil acesso
(gratificação por vulnerabilidades) para atuação, alegando que a região de
Paraisópolis não caracteriza uma região de dificil acesso. Sr. Mineiro questiona
a posição da PMSP quanto à situação da viabilização deste recurso adicional
aos profissionais da educação. Mônica se manifesta para a comunidade ficar
atenta e alerta para a necessidade de outras providências se as aulas não
iniciarem no dia 01/06/09.

Bovespa e
C.Amizade

NASF

Até 1/jun/09 -

5/jun/09

info

Gilson informa que a Secretaria de Educação se disponibilizou a participar de
algumas reuniões do Conselho (educação) de Paraisópolis.
Mônica relata que esteve em reunião deste grupo em abril no CEU na qual a
Comissão de Educação subdividiu-se em 2, visando à organização das
discussões necessárias das questões micro e macro. Apresentou planilha
(anexa) resultante de reunião com DRE CL, referente à estimativa de oferta e
demanda educacional real de Paraisópolis em 2010 (baseada na distribuição
etária da população) e nas salas físicas disponíveis, explicitando a necessidade
de abertura de novas vagas/construção de novas Unidades Escolares na
comunidade. Carlos (SEHAB ) parabenizou o estudo; relembra já terem ocorrido
discussões anteriores a respeito de informações dos cartórios da região
apresentarem dados de nascimento das crianças na região de Paraisópolis para
carregamento do sistema EOL.
Sr. Mineiro questiona se a expectativa ficou apenas na conversa.
Mônica da Casa da Amizade repassa informação da DRE de CL de que está
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ocorrendo um diálogo entre Estado e Município para viabilização do
atendimento da demanda existente em Paraisopolis. A informação de Habi é de
que já foi iniciada a construção de uma creche na área do Grotão. Alertada a
importância do monitoramento intenso da comunidade para a data prevista de
entrega da unidade em dez/2009.
9-NASF: instituído por portaria em jan/2008. Funcionárias do NASF- Núcleo de
Apoio à Saúde da Família informam a contratação de uma equipe
interdisciplinar que irá prestar apoio à equipe atuante no PSF- Programa Saúde
da Família em Paraisópolis. Começaram a operar na região em dez/2008 para
atender as demandas: crianças, adultos, idosos e vigilância sanitária. Sendo o
NASF constituído por 5 novos funcionários: nutricionista, psicólogo,
fonoaudiólogo, fisioterapeuta e psiquiatra. Com um olhar sistêmico para as
situações de saúde dos moradores da comunidade, apresentam atividades de
Oficinas Terapêuticas, grupos educativos, etc. Também a construção de um
Plano Terapêutico Interdisciplinar, seguindo os princípios da Clínica Ampliada

info

10-Secretaria de Justiça: Gabriela divulgou a Jornada da Cidadania e os
planos para o casamento comunitário em nov/09 (previsão 150 casais). Habi
alertou para a importância desta oportunidade para pessoas que irão ocupar as
novas unidades habitacionais sendo construídas na região.
11-Visita governador Serra e prefeito Kassab: na visita ocorrida em 27/5/09 o
governador divulgou o inicio de cursos técnicos na comunidade.
12-Próxima reunião: – local: nova EMEF Paulo Freire (Melchior Giola)
Pauta prevista:
- Unidades volantes do SESI
- Educação
- Virada Social

5-6/jun/09

no CEU
Paraisopolis

ago/2009

todos

25/jun/06
8:30hrs
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