Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: EMEF Casarão
Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades

Data: 25/3/2010, 8:30
Por: Mônica
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)

AÇÃO
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PRAZO

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 25/02/10: feita a leitura, não foi identificada
necessidade de correção. Foi feita roda de apresentação dos participantes.
Regina, assistente de direção da EMEF Casarão, abriu os trabalhos e indicou
Rosa Sanvezzo (projeto sala de leitura) para representar a entidade anfitriã
nesta reunião.
2. Questão ambiental e urbanização: Gilson relatou que:
- o trabalho da Supereco (ONG que atua em SP e RJ) faz parte de uma das
123 ações da Virada Social. Diane sugere aumentar divulgação das ações em
curso
- Sandra (Pavis) vem conduzindo o Projeto Tá Limpo.
- PMSP-HabiSul vem conduzindo o Projeto Reciclando Esperança que envolve
20 catadores locais, sendo que 6 recebem bolsa auxilio do Proj. Urbanização.
- Projeto Recebendo 2010 de Casa Limpa promoveu operações cata-bagulho
- foi criado um Grupo de Trabalho (~40 pessoas) que
12-22/dez/10

- está montando um calendário de ações cata-bagulho e cata-entulho
- escolheu quadrilátero (R. Dr. José Augusto de Souza e Silva, Jangadas,
Itajubaquara)
- agentes comunitárias de saúde receberão treinamento para conscientização
3. Industria do Conhecimento (projeto do SESI): vai funcionar no canteiro da
Planova

info

4. Equipe CRAS: está contratada e funcionando provisoriamente no CEU

info

5. Bairro Educador: está sendo estudado pelo Secretario Municpal de
Educação Alexandre Schneider considerando uma parceria entre as secretaria
de educação municipal e estadual. Em visita recente a Paraisopolis Schneider
mencionou a previsão de construir 5 novas creches – verificar com SeHabi se
existe o mapeamento destas obras previstas (disponibilizar no site).

Joildo

6. Fundo FEMA (municipal): Eliane mencionou que já existem 6 projetos
aprovados para Campo Limpo.

info

7 HabiSul – Social: houve questionamento sobre o atual comprometimento
deste grupo. Foi apontado que descontinuidades de pessoas não justificam
ineficácia no atendimento ao publico. Mineiro enfatizou a importância de uma
adequada preparação das famílias que estão se mudando para os novos
apartamentos,

info

8. Projeto SENAI - Confecção (na Entreatos): Cristina relata que estão
havendo poucos candidatos elegíveis (exigida 8ª serie).

info

9. Educação de Jovens e Adultos (EJA): Rosa citou que das 6 salas (até 4ª
serie) existentes no inicio de 2009, duas fecharam por falta de alunos.

info

9. Projeto FIB (Felicidade Interna Bruta): aguardando aprovação formal. Será
apresentado na próxima reunião de Multi. Trata-se de iniciativa que começou
no Butão e cuja metodologia está sendo adaptada pela Unicamp para o Brasil
(ex: Campinas, Itapentininga). Paraisópolis foi escolhido como projeto piloto.

info
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Haverá inicialmente um levantamento por amostragem sobre o que satisfaz a
comunidade, o que significa desenvolvimento para cada um. É estabelecida
parceria com FEMA.
10. Conselho Ambiental de Cultura e Paz (CACP): foi mencionado por
Mineiro de que está ligado à Secretaria de Meio Ambiente.

info

11. Retorno de pesquisas: Neusa (agente comunitária UBS I) lamentou a
falta de retorno sobre levantamentos feitos na comunidade (ex: pesquisa
médica Dr. Erich Unicamp em 2008 sobre habitações com teto de amianto).

info

11. Controle de freqüência nas reuniões de Multi: Roberta (PEC)
apresentou os dados preliminares compilados a partir das listas de presença
de 2009 e 2010. Os presentes apontaram a necessidade de alguns ajustes.
PEC vai revisar com nova conferência versus listas de presença. O produto
ficará disponível para consulta na área restrita do site www.paraisopolis.org.
Foi ventilada a hipótese de gravação das reuniões e após discussão das
vantagens/desvantagens foi decidido em principio não efetuar gravação.

Roberta
(PEC)

29/abr/10

12. Conselho Gestor de Urbanização de Paraisópolis - eleições para
representantes das entidades: foram debatidos os critérios internos e ficou
definido que:
- a votação será facultativa, um voto por entidade
- a elegibilidade para votar e ser votado será a presença em pelo menos 50%
das reuniões nos últimos 12 meses.

info

- a votação será na próxima reunião
PEC informou que não será candidato.
São aguardadas definições de HabiSul quanto a:
- exigência ou não de CNPJ para elegibilidade de uma entidade

M. Teresa
(Habi)

- possibilidade ou não de re-eleição de entidades
13. Temas considerados relevantes/prioritários como resultado da
Analise de Contexto (FOFA) jan/10: agendamento tentativo para discussão:

a confirmar

- questão ambiental e urbanização: mar/abr/mai
- violência infantil e doméstica: ago/set
- infância e adolescência: a definir
- geração de trabalho e renda: out/nov
- educação (incluindo dados IDESP): jun/jul
- economia local – papel das ONGs: out
14. Próxima reunião: na EE Miguel Arraes
Pauta prevista:
1. questão ambiental e urbanização:
- FIB (apresent = Susan)
- Plano de Urbanização de Paraisopolis – status (apresent = M. Teresa)
2. eleição das vagas de entidades no Conselho Gestor de Urbanização de
Paraisópolis.para o biênio 2010-2012

todos

29/abr/10
8:30
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