Local: Canteiro de Obras da Planova –
FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

Data: 29/01/2009, 8:30

Projeto de Urbanização de Paraisópolis
( Rua José Augusto de Souza e Silva, 66/69)

ASSUNTO: Reunião mensal

Por: Maria Regina
Folha: 1/3

Participantes: conforme assinaturas na lista de presença anexa (original
arquivado)

AÇÃO

PRAZO

DESCRIÇÃO
0. Rodada de apresentação + leitura da ata anterior.
1. Participação da Técnica Patrícia – HABI-SUL no Fórum Multientidades.
Regina, Habi-Sul, apresenta Patrícia, assistente social da COBRAPE, que
trabalha no Projeto de Urbanização, e que passará a acompanhar o Fórum no
lugar da Paula, que foi transferida para outro projeto.
Gilson apresenta a Sra. Eva, da União de Moradores.
Monica observa que existem três pontos de pauta e que, estando presentes na
reunião representantes de entidades que desejam informar sobre iniciativas de
trabalhos realizados no Paraisópolis, serão incluídos os informes à saber:
Pesquisa de Geração de Renda, proposta de mudança no Ensino
Fundamental; mudanças no PEC; Komen, UNICEF, Associação Amigos do
Povo.
Sr. Gilberto informa aos presentes da formação da Associação Amigos do Povo
e de sua participação no Fórum Multientidades. Apresenta a diretoria: Srs.
Evandro Antonio de Sousa e Gilberto Luiz dos Santos (vice). Informa o
endereço da Associação: Rua Ricardo Avenarius, nº 33 - Paraisópolis.

Info

Info
2. UBS: Dona Neusa, agente de saúde, reclamou do transito em Paraisópolis e
da ausência de calçadas que obriga os moradores a andarem na rua. Sr.
Mineiro observa que esse é um problema a ser trabalhado através de um
processo educativo.
3. Proposta de mudança do Ensino Fundamental: Glórialuz (Crescer
Sempre) colocou que é necessário mapear as demandas, buscando discussão
junto à comunidade e aprofundamentos nos grupos de trabalhos da Educação.
Esclareceu que a legislação é ampla com muitas especificidades o que deverá
exigir a formação de um grupo para o mapeamento da demanda. Isso ainda
não aconteceu porque não tem dados disponíveis, por essa razão o grupo
deverá levantar a real demanda e o que vai acontecer até 2010.
Monica sugere que informe no site do Forum o número de crianças que estão
sendo transferidas para outra escola. Inicialmente esses alunos iriam para o
CEU e foram para a escola do Jardim das Palmas. Foi uma surpresa para os
pais dos alunos. As escolas Paulo Freire e Casarão reduziram um turno,
passando de três turnos para dois turnos, ficando com 500 alunos.
Monica pergunta quantas salas de aulas existem no CEU. Sr. Gilberto informa
que teve contato com a Sra. Maria do Carmo que explicou para ele o problema,
qual seja: as crianças de 4ª série desejavam ingressar na 5ª série no CEU até
19/01.
Monica questiona se o CEU não tem capacidade para atender a demanda
local e que seria importante conhecer o número de salas de aulas, turnos de
aulas e demanda real. Sugere que a Secretaria de Educação explique esses
números.
Eliana ( PEC) pergunta se tem previsão para acontecer essa reunião. Gilson

Info
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informa que falou com a Sra. Beatriz para estudar transferência e etc e informa
que Secretaria de Educação receberá a direção da União de Moradores dia
30/01 às 15 horas. Monica lembra que havia agendada reunião em outubro
com o objetivo de compatibilizar Estado e Prefeitura para resolver no macro
para onde vão as crianças, lamentando não ter tido a participação do Forum.
Representante da EMEI explica que a reunião é setorial e que participam a Vila
Andrade, as diretorias regionais e diretores de escolas que levam a previsão de
demanda de 2009.
Sr. Gilberto (Associação Amigos do Povo) solicita ao sr. José Carlos (Mineiro)
esclarecer sobre a reunião
com Sr. Marcelo Grimaldi (Coordenador da
SP/CL), marcada para 29/01/2009 às 16 horas e sobre o abaixo-assinado a ser
entregue. Esse mesmo abaixo-assinado também foi entregue no Conselho
Tutelar.
A pauta da reunião com a Coordenação da SP/CL tratará das seguintes
questões: relação dos alunos transferidos, relação do nº de salas de aula das
escolas : CEU, Maria Zilda, Etelvina, D. Viramundo Tothe, a razão da
transferência, o motivo dessas mudanças e reivindicação da transferência
Apresentou-nos a Deliberação CEE n.º 73/2008 que diz:
Regulamenta a implementação do Ensino Fundamental de 09 anos no sistema
Estadual de Ensino e, observando o regime de colaboração, no sistema
municipal e estadual de ensino. Projeto de Lei – SIM (Série Inicial Municipal), foi
discutido qual o objetivo da escola de Educação Infantil.
Mônica sugeriu que fosse colocada no site as Legislações aqui apresentadas.
Gilson (União dos moradores) colocou que 493 crianças vão para Escola
Jardim Palmas.
Sr. Gilberto (Associação Amigos do Povo) reclamou que a Diretora do Céu e
Coordenadora da Escola Paulo Freire, garantiram em Reunião de Pais e
Mestres (APM) que as crianças da 5º série ingressariam no Céu, o que não
ocorreu.
Propôs ainda que seja feito planejamento quando houver mudanças, e colocou
que no período da tarde haverá reunião com Conselho Tutelar para
apresentação do abaixo assinado para que as crianças não saiam da
comunidade.
Cristina (Entreatos) e Cláudio (Professor de Educação Física) propuseram que
apresentássemos propostas para que fossem levadas para ambas reuniões
que foram:
- Acelerar a construção do Paulo Freire em 02 meses, com inauguração em 1º
de Abril;
- Transferir os alunos mais velhos para a turma da noite (provisoriamente).

Moradores
30.01.09

Associação
Amigos do
Povo

29.01.09

Info

Info
4. UNICEF: Adriana (UNICEF) apresentou o Projeto Plataforma dos Centros
Urbanos, que tem por objetivo garantir que as crianças e os adolescentes
tenham
assegurados os seus direitos básicos. Foram convidadas todas as
comunidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Itaquaquecetuba para
participarem dessa plataforma. Quem aceitar vai se constituir um grupo

16.02 a
13.03.09
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articulador. Começou em 2008 buscando comprometimento dos candidatos a
eleição, e hoje o atual Prefeito do Município de São Paulo comprometeu-se
com 20 metas propostas pelo projeto para a cidade de São Paulo.
Informou que haverá inscrições para o Grupo Articulador constituído com o
mínimo de 08 membros ( 02 de ONGs, 02 do Poder Público; 02 de grupos de
adolescentes; 02 de organizações diversas) representantes eses que deverão
ser indicados pela comunidade. A inscrição inicia dia 16/02 e vai até o dia
13/03.
____________________________________________________________

Info

5. Parceria com o SESI: Sr. Gilson (União de Moradores e Comércio de
Paraisópolis) informa sobre a visita do Sr. Paulo Skaf – FIESP/SESI, na
comunidade de Paraisópolis para estudar proposta de parceria.

6. Devolutiva pesquisa de Geração de Renda: Clarice (WATTS) apresentou
o resultado da pesquisa ocupação profissional X pespectiva de trabalho ,
realizadas com 607 entrevistados. O resultado da pesquisa está disponibilizado
no site do Fórum Multientidades.

7. Komen: Luciana (KOMEN ) e Thiago ( Mamacentro) falaram sobre o Projeto
Global ( 2ª fase) para conscientização sobre o câncer de mama. Foram
selecionados alguns projetos e, entre eles, estão os de Paraisópolis.No
próximo dia 10 /02 os projetos serão apresentados no Programa Einstein,
ocasião em que serão selecionados cinco projetos para receber recurso de
uma organização americana para sua implementação
Convidam a todos para o evento.

8. PEC: Eliana (Albert Einstein) colocou que a pauta precisa ser revista, pois
ficou muito extensa e que adiará sua pauta para próxima reunião, adiantando
apenas que o Programa Einstein na Comunidade atenderá a 22 mil crianças,
no período integral.

9. Próxima reunião: 19/02/2009
Local: Instituto Entreatos
Rua Silveira Sampaio.

Info

Info

Todos

Todos
19.02.09

Pauta:
- Mudanças do Einstein;
- GER, e
- UNICEF.
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