Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: CEU Paraisopolis - Biblioteca

Data: 26/5/2011, 8:30

Assunto: Reunião Mensal Fórum Multientidades Tema: Esporte e Lazer

Por: Monica
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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AÇÃO

PRAZO

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 28/04/11: as correções aplicáveis foram anotadas
para encaminhamento ao site . Roda de apresentação.
2. Esporte e Lazer :
Grupo de Trabalho Multi para Esporte e Lazer: Arnaldo (PEC) e Vagner (Entreatos/
UniItalo) falam sobre os planos para eventos conjuntos, bi ou trimestrais, saraus
com várias manifestações (2º semestre), etc. Falam sobre a necessidade de uma
política esportiva em Paraisópolis e que o GT deve ser permanente. Cogitam sobre
a possibilidade de criação de uma Liga Esportiva.
1º Festival de Atletismo Comunitário: este primeiro evento proposto pelo GT seria
uma prova de rua. Posteriormente pensa-se em uma prova de pista no S. Paulo
Futebol Clube. Fala-se da importância de se usar tênis adequados para evitar
acidentes.
Dia do Desafio: Juliana (UMCP) relata sobre o ocorrido em 25/5/11 no CEU com a
participação de 1257 alunos de várias escolas.
Ed (Skate Solidário) cita a existência de um Centro Olímpico Indígena no Centro
Oeste e indaga por que não se poderia instalar um em Paraisopolis. Enumera as
vantagens do skate e do futebol free style e alerta para a importância da formação
dos usuários dos espaços esportivos públicos. Menciona a importância das Praças
do PAC2.
Campo do Murão: José Rolim (vereador) diz que comunidade deve apresentar
proposta.
Parque Linear: Rolim cita que são 40.000 m2 já desapropriados e 10.000 m2 a
desapropriar. Comentou que durante a visita do Prefeito de SP Gilberto Kassab a
Paraisopolis em 21/5/11 foi sugerido que Camargo Correa execute o plantio como
parte de seu Termo de Compensação Ambiental (TCA).
Grupo de Caminhada: Neusa (UBS 1) solicita que Rolim localize espaço perto do
Campo do Palmeirinha para Grupo Harmonia. Ivanilda (UBS 2) relata que seu grupo
de caminhada é obrigado a atravessar para o outro lado da avenida em busca de
um local adequado para a prática. Maria (Espaço Nossa Casa) cita que está fazendo
caminhada com seu grupo de crianças 3 vezes por semana até a praça em frente ao
posto de gasolina (ex-base comunitária). Mineiro sugere envolver os agentes de
proteção ambiental (APA) nas questões de esporte/lazer.
Campo do Palmeirinha: Brizola considera que é pequeno para os 40 times que já o
ocupam e fala da importância das escolas abrirem seus espaços esportivos para a
comunidade.
Quadras das escolas municipais: M. do Carmo (diretora EMEF CEU) esclarece que
nas escolas municipais as quadras são sempre nas areas externas e que sua
abertura para a comunidade requer autorização do Conselho de Escola. Em
principio não há funcionário disponível para acompanhar; há o cargo de vigia mas
não o de zelador. Davi (ACREP) cita que em 2010 a comunidade conseguia usar a
quadra da EMEF D. Veremundo no período 18:00-23:00. Juliana (UMCP) cita que
no CEU as quadras ficam abertas até 22:00 de 2ª a 6ª f e até 20:00 aos sábados.
Gilson (UMCP) fala sobre a importância de democratizar a gestão das quadras
publicas e informa que UMCP solicitou à SME a reforma da praça e cobertura das
quadras entre EMEF D. Veremundo e EMEF Perimetral, tendo o Secretario
Municipal de Educação Alexandre Schneider indicado que a licitação deve sair em
breve. Menciona que a quadra da ETEC, coberta, ainda está subutilizada e que na
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futura Escola de Musica estão previstas 2 quadras.
Fala da importância de se pensar além do futebol pois aqueles grupos já são
capazes de se organizar sozinhos. Cita novos projetos a saber:
- ballet de Arte Negra (dança afro-brasileira) – curso para 50 pessoas
- ballet clássico Monica Tarragó
- atletismo em parceria com S. Paulo Futebol Clube
- retomada do Esporte Social (parceria com Secretaria de Esportes e ONG Mancha
Verde)
3ª Copa da Paz: em andamento no Palmeirinha (apoio Dreher)
Maratona Nacional: foi proposta por Kassab – similar à Corrida da Caixa Econômica
Federal em 2008.
Pesquisa UNICAMP sobre mapeamento do lazer: Vagner (Entreatos e UniItalo)
sugere contatar Prof Nelson Carvalho Marcelino que tem uma linha de pesquisa
muito interessante sobre lazer comunitário.
Balada “Papo de Responsa” para jovens: Vagner Entreatos/ UniItalo) divulga
realização na UniItalo, com participação da ETEC Paraisopolis.
Dança Vocacional (projeto da Secretaria de Cultura): Miriam acha que pode
contribuir para estes eventos. Adriana informa que está no CEU aos sábados.
Atletas moradores: Gilson (UMCP) comenta que vivem em Paraisopolis campeã
sulamericana de levantamento de peso e volteio. Vagner (Entreatos) menciona a
importância de divulgar as referencias locais para incentivo da comunidade.
Núcleo de Esportes Alternativos da Secretaria Municipal de Esportes de S.P.: Tiago
Lobo (tlobo@prefeitura.sp.gov.br) esclarece que funciona como ferramenta de
inclusão social e inclui skate, rugby, futebol free style, bicicleta, parcours, artes
marciais, etc. Pede que as entidades encorajem a participação de moradores de
Paraisopolis nos macro-eventos que ocorrem em grandes arenas como por ex
Anhangabau. Há alguns eventos “prontos” que este Nucleo pode oferecer; ex:
clinicas de tênis de rua (Patricia Medrado); alguns presentes comentam que seria
interessante oportunidade para os vários catadores de bolinha de Paraisopolis que
vem se desenvolvendo no tênis e poderiam ter a chance de uma “peneira”. Tiago
menciona o “ Programa Juventude Radical em seu Bairro”.
5ª Virada Esportiva: trata-se de um “guarda-chuva” de eventos que acontecerá
durante 36 h ou num momento pontual em cada bairro. Tiago comenta sua
experiência como coordenador da Virada Esportiva, cujo sucesso atribui ao fato do
publico participar e não simplesmente ouvir. Esclarece que existe um supervisor de
esportes em cada SubPrefeitura (em Campo Limpo = Devair); cada um deles é
também responsável por um evento estratégico por ano. Gilson e Mineiro comentam
que em 2010 a infraestrutura planejada não ocorreu em Paraisopolis. Tiago
esclarece que o poder publico pode disponibilizar banheiro químico, grade, som,
palco, coletes, troféus, medalhas, de preferência num local centralizado da
comunidade. A chamada publica para apresentação de projetos em busca de apoio
financeiro ocorre em jan-fev de cada ano – entidades devem apresentar seus
pedidos conforme este cronograma.
Praças da Paz: Daniela (Cobrape) divulga o edital organizado pelo Instituto Sou da
Paz (www.soudapaz.org/praçasdapazsulamerica para apresentação.

17-18/9/11

Skate: evento no Grotinho
Esporte e Desenvolvimento Sustentável: Arnaldo (PEC) divulga seminário.
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4. Conselho Tutelar: Neusa (UBS I) divulga sua candidatura
5. Formatura Mão de Maria: Juliana (UMP) convida para formatura da 2ª turma:

info
todos

6. Reunião do Conselho Gestor de Urbanização: enfatizada novamente a
necessidade de retomada das reuniões com notificação com antecedência; após
calorosos debates, recomendou-se que a representante da Cobrape participe com
maior continuidade nas reuniões de Multi.
Arquiteta em SeHab: Paulinho (assessor Rolim) relata que M. Teresa (HabiSul)
informou que a partir de jun/11 haverá em Sehab uma arquiteta designada para as
questões da comunidade. Paulinho se dispõe a organizar encontro da comunidade
com a nova profissional.
Reunião de prepauta: Mineiro, Brizola, Evandro, Marcelo confirmaram presença).

22/6/11
14:00
Canteiro

Citado que Elizabeth França teria relatado dificuldades na fase de mudança de
empreiteira.
7. Telecentros: Gilson (UMCP) divulga que Secretaria de Participação e Parceria
implantará mais 3 em Paraisopolis nos próximos 40 dias: Espaço Jovem, Centro
Comunitário do Grotinho e Condominio B.
8. Próxima reunião: na ETEC

info

todos

Pauta prevista: Saúde (responsáveis pela preparação do tema: Dra Carla (UBS 1),
Paulinho (assessor Rolim), Juliana Gonçalves (UMP)
Tópicos sugeridos anteriormente: mapeamento do numero de bebes nascidos/ano
de mães de Paraisopolis, gravidez na adolescência, abandono do idoso,
acessibilidade para cadeirantes, cobertura atual do PSF, saúde bucal,
ultrassonografia para gestantes
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