Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local:

CCT Paraisópolis – Mosteiro S. Geraldo de S. P.

Data: 23/02/2012, 8:30

(R. Itapanhaú, 170 )
Assunto:Reunião mensal Fórum Multientidades

Por: Margarete Negrão
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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AÇÃO

PRAZO

Monica

27/1/12

Todos

5-6/3/12

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 24/11/2011: As correções aplicáveis foram
anotadas para encaminhamento ao site.
2. Jornada da Habitação: Rosani e Raquel (técnicas da Secretaria da
Habitação) informaram que esse evento acontecerá no decorrer de seis meses
na cidade de São Paulo em 6 pares de comunidades que estão sendo
urbanizadas:
• São Francisco (parceria com Roma, Itália),
• Paraisópolis (parceria com Mumbai, Índia)
• Cantinho do CEU (parceria com Medelín, Colômbia)
• Bambuzal (parceria com Nairóbi, Quênia)
• Heliópolis (parceria com Moscou, União Soviética)
• Região Central. (parceria com Bagdá, Iraque)
Explicaram que em SP 3 milhões de pessoas vivem em assentamentos
precários, contra 8 milhões em Mumbai.
Evento em Paraisópolis: As técnicas informaram que o palco principal e de
abertura do evento terá um painel que será construído em tecido com desenhos
de usuários das ONGs da comunidade.
Feira de Artesanato: na comunidade do Jardim Colombo, ONG Espaço Viver.

4/3/12

Programação sumarizada (para detalhes ver: jornadadahabitacao.org.br):
- Mesa redonda, “Apropriação da cidade pelos usuários” com a troca de
experiências de usuários da Índia;
- Exposição de fotos;
- Debates;
- Atividades Culturais, Esportivas e de Lazer;
- Feira de artesanato e comidas típicas;
- Apresentações de grupos musicais
3. Planejamento das reuniões Multi 2012: em continuidade à discussão da
reunião anterior, ficou estabelecida a programação de temas principais
sumarizada na sequência .

Inf.

2012

Gestoras

10/3/12

4. Quadro da Saúde na Comunidade de Paraisópolis: conforme acertado na
reunião anterior, Monica (Casa da Amizade) apresentou quadro sumario
preliminar construído com dados da reunião Multi de jun/2011 – vide anexo.
Ficou acertado que os organizadores da próxima reunião (tema = Saude) iriam
contatar as instituições para aperfeiçoar o preenchimento/consolidação destas
informações para termos uma visão do conjunto do atendimento atual em todo
o bairro.
5. Mostra Cultural de Paraisópolis: Marlene (Creche Sta. Escolástica)
descreveu status e o agendamento de reunião de gestores de escolas e
entidades no CEU para planejamento e seleção do tema:
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6. Conselho Gestor do AMA: Sr. Mineiro informa a data da eleição e requisito
de idade a partir de 16 a, Há 10 candidatos incluindo Sra. Neusa e Mineiro.

Todos

29/2/12,
8h às 17h

7. Remoção das 78 famílias que estavam instaladas sobre o córrego do
Tonico; Brizola (morador) apontou que hoje a área que foi abandonada já está
sendo ocupada por outros moradores. Sr. Mineiro propõe que os funcionários
da Construtora devem manter fiscais que garantam a segurança do local para
que outras pessoas não invadam novamente o local.
Reuniões da equipe do Social com moradores (por setor) serão retomadas,
começando pelo Antonico.
8. Curso de manobrista: Eliana (PEC) divulgou curso de 2 semanas
promovido por Maxipark voltado para pessoas que tenham carteira de
habilitação
9. 4ª Caminhada das Mulheres de Paraisópolis: divulgada pela AMP
10. Curso de Preparação para o Trabalho: Valeria (Entreatos) divulgou,
duração 5 meses
11. Próxima reunião: AMA de Paraisópolis - Rua Silveira Sampaio, 160.
Pauta prevista:
- Atuação AMA/CAPS;
- Consolidação dados UBS;
- Saúde odontológica;
- Ações de prevenção.
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17/3/12
27/2/12
Todos

29/mar/12
8:30

Programação Multi 2012:

Tema

SAÚDE
ESPORTES/
CULTURA

URBANIZAÇÃO
ASSISTENCIA
SOCIAL

EDUCAÇÃO

Assuntos
Atuação AMA/CAPS, consolidação
dados UBS, saúde odontológica, ações
de prevenção
Virada Esportiva, eventos

Lideres da preparação

Local

Reuniões

Data

Gilson, Eliana
Dinho, Diane, Fatima,
Joseane, Rejane, Ed,
Arnaldo

AMA

2

mar/abr

1
1 +15 min
em cada
reunião

mai

?

Andamento do Plano

Rosani, Brizola

Política AS. Atribuições, intervenção em
Paraisopolis, CRAS/CREAS
IDEB, vagas, planos de expansão da
rede, desejo de transferência de
professores

Eliana, Marilene,
Margarete

1

jul

Monica, Luciene, Rose,
Valeria

2

ago/set

Eliana, Diane

1

out

Elizandra, Eliana

1

nov

INFANCIA E
Risco social, violência, ações de
ADOLESCENCIA prevenção
Vagas ociosas em cursos,
TRABALHO/
encaminhamentos da agencia de
RENDA
emprego
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