Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: União dos Moradores e Comércio de

Data: 26/01/2012, 8:30

Paraisopolis (R. Ernest Renam 1366 )
Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades

Por; Eliane Utescher(vol.)
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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PRAZO

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 24/11/2011: Neusa (UBS1). As correções
aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site .
Tema da reunião: retrospectiva das ações de 2011 e planejamento 2012
2. Retrospectiva das ações de 2011: Monica (Casa da Amizade) sugere
leitura rápida das atas do ano passado projetadas no telão. À medida que
procedemos à leitura alguns presentes comentam a repercussão e os
encaminhamentos das decisões; Ed (Skate Solidário) comenta que o evento
Virada Esportiva foi um dos maiores ocorridos na Comunidade, que
conseguimos convidar para uma reunião de Multi o coordenador dos esportes
radicais, e que as pessoas tinham pensado em montar um grupo específico
para pensar o esporte, mas isso ainda não ocorreu. Neusa (UBS1) comenta
que deveríamos sair das reuniões com subgrupos já formados Monica (Casa
da Amizade) fala que isso poderia ser colocado no regimento das reuniões de
Multi, que pessoas formando um grupo de trabalho já saíssem com a data da
primeira reunião marcada e uma ou duas pessoas encabeçando. Mineiro
(diretor Palmeirinha) acha essa idéia boa porque estimula o
comprometimento; Comenta também que em fevereiro próximo haverá o
edital no Céu para novo conselheiro gestor, e que as pessoas envolvidas com
Cultura deveriam ser informadas disso. Ivanilda (UBS2) fala que se lembra de
algumas ações muito bem articuladas nas reuniões do ano passado, bem
focadas nos coordenadores dos grupos. Gilson (União) comenta que houve
um período no passado recente que as reuniões de Multi reuniam os
dirigentes das Entidades, e que, com o tempo, alguns deixaram de vir e
enviaram representantes que não têm poder de decisão; os gestores de
Educação, por.exemplo,se reúnem fora da Multi. Sugere que poderíamos
fazer umas 2-3 reuniões por ano com esses grupos, uma reaproximação com
maior acolhimento. Acha que se a organização das reuniões de Multi não
melhorar, isso pode comprometer sua continuidade. Aponta que
concretamente dividimos o ano por temas, mas há coisas que não são fruto
da mobilização e da articulação da Multi; entende que precisamos rever os
temas, pois algumas palestras por.exemplo não tiveram um encaminhamento
efetivo. Monica (Casa da Amizade) comenta que na reunião de março 2011
havíamos decidido mapear os maiores desafios das Entidades e isso não foi
feito integralmente pois elas não enviaram as transparências com as
informações apresentadas na reunião de mar/11. Reconhece que nossa
principal falha foi não termos conseguido os encaminhamentos; mas que, por
outro lado, nas reuniões no passado, vínhamos sem elencar temas
específicos e as coisas ficavam vagas - considera que atualmente temos
temas, mas estamos abertos para situações relevantes que exijam maior
atenção. Mineiro (diretor Palmeirinha) lembra que um ponto a favor foi o
encaminhamento da retirada do lixão em frente à EMEF Dom Veremundo
Toth. Daniele (Vielas de Paraisópolis) questiona se a comunicação dos
eventos é realizada e a existência de voluntários para dar conta das
providências. Monica (Casa da Amizade) informa que no site há um
calendário disponível a todos e que se pode acionar para saber dos eventos
na Comunidade. Refletindo ainda sobre os acontecimentos de 2011, falamos
sobre a UBS3 que seria originalmente inaugurada em junho, mas só foi
mesmo em dezembro após muitas pressões; na reunião de junho, onde o
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tema era saúde, foi importante a reflexão sobre a EMEI Paraisópolis e outras
que demoraram muito tempo para funcionar, e isso nos alertou para ficarmos
atentos do processo de entrada em operação de qualquer equipamento
publico desde o início das obras . O mapeamento das quadras esportivas
existentes na Comunicade foi feito (falta publicar).
Neusa (UBS1) informa que os funcionários da UBS3 estão atendendo muito
bem a população. Eliana (UBS3) informa que as equipes do PSF (5) já estão
com famílias cadastradas na UBS3; sugere que deveriam comparecer a esta
reunião pessoas da coordenação da AMA e do CAPS para também
informarem como estão indo os serviços. Monica (Casa da Amizade) notifica
que temos varias informações sobre as UBS 1 e 2 s - faltou consolidar as que
já temos levantadas e que poderíamos somar esses dados de números de
atendimentos e colocar no site. Avaliamos também que foi muito positivo
termos elaborado uma carta para a abertura da UBS3 e que o projeto para
plantio de árvores aconteceu; a informação de possibilidades de projetos
acontecerem no Parque Burle Marx foi legal. A “linha do tempo” de salas de
aula foi um indicador interessante construído para o tema Educação ocorrido
em agosto; o “Panelaço” também foi planejado nesta reunião.
As ambulâncias (SAMU) por outro lado não vieram aparentemente porque
não houve espaço físico adequado para serem instaladas. Se uma gestante
precisar e for até o AMA, a ambulância de lá pode levar. Ivanilda (UBS2)
ressalta que as UBS não são destinadas a atendimento de emergência.
Gilson (União) informa que o tema da Mostra Cultural deste ano ainda não
está definido, e que esta iniciativa começou com a liderança do Crescer
Sempre e depois passou para a Creche Santa Escolástica (Mosteiro S.
Geraldo).
3. Planejamento 2012 : Monica (Casa da Amizade) propõe que sejam
levantadas sugestões de temas para o planejamento das reuniões de Multi de
2012, sendo lançados os seguintes tópicos:
1) Saúde (UBS,AMA,CAPS, convidar representantes;

info

2) Esporte ( Virada Esportiva, indicadores a partir da informação de m2 para
quadras) ;
3) Educação (demanda, desejo de remoção por parte dos professores,
segurança nas escolas);
4) Cultura . Gilson (União) questiona o que vingou dos planejamentos
anteriores e fala sobre as fraquezas da Multi anotadas na FOFA, documento
feito em 2009.
Precisamos solicitar novamente às Instituições que enviem as informações
atualizadas para serem colocadas no site.
Adriana (Ecoação) informa que sua participação na reunião é para saber onde
podem efetivamente atuar na área ambiental e de sustentabilidade; que já que
a Multi tem um banco de dados legal isso poderia ser aproveitado para
promover a união das Instituições.
Josiane (Acrep) sugere que se possa fazer um jornal informativo impresso em
papel com a síntese das decisões da Multi, a ser distribuído nas Entidades.
Daniele (Vielas de Paraisópolis) sente que falta organização interna, e que
por exemplo, deveria ter sido feito um resumo do que aconteceu no ano
passado para esta presente reunião. Monica (Casa da Amizade) ressalta que
a Multi é uma instituição construída a partir da boa vontade de seus
participantes, não tem sede, não tem diretoria, mas tem um procedimento que
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funciona, tem critérios e dinâmicas que foram decididas em comum acordo
para a escolha dos temas, e muito trabalho voluntário. Gilson (União) acha
que as Instituições tem que estar interessadas em saber o que acontece nas
reuniões de Multi. Adriana (Ecoação) fala que cada Instituição na Multi
poderia elencar seus objetivos e aqui na reunião, poderíamos ver os que
convergem, a sinergia, porque tema é uma coisa e objetivo é outra. Ed (Skate
Solidário) fala que a Multi tem uma tradição, e podemos pensar em melhorar
isso. Gilson (União) informa que 2012 é ano de eleição, vai acontecer de
aparecerem candidatos cheios de propostas que depois desaparecem. Acha
que a pauta da Multi deveria ser mais focada em cima de ações concretas;
cita por exemplo o Conselho Gestor de Urbanização e o Conselho Tutelar
pois entende que essas Instituições não estão funcionando como deveriam.
Considera que Multi deveria que ter mais participação, fortalecimento e um
posicionamento firme enquanto fórum. Ivanilda (UBS II) relata que saiu do
Conselho Gestor de Urbanização pois notava desinteresse por parte dos
envolvidos; reitera que tem que haver um acompanhamento e que é através
da informação que vem o interesse para mostrar os resultados. Gilson
(UMCP), disse que o Multi tem 17 anos e que o nome do Multi é quem
carrega o peso das instituições, pois o Multi tem forças para fazer e às vezes
não faz.
Monica (Casa da Amizade) aponta que só temos 11 reuniões anuais; o tempo
é curto e o fato de chegar à reunião já com o tema principal definido seria
importante, pois facilitaria trazer alguém com experiência diferente para ajudar
na discussão. Daí decorre a importância da escolha previa do tema. Entende
que a ideia do jornal informativo é relevante mas quem terá fôlego para isso?
Mineiro (diretor Palmeirinha) sugere limitar o tempo para cada tema durante a
reunião. Monica (Casa da Amizade) reitera a urgência na decisão dos temas
para as próximas reuniões. Daniele (Vielas de Paraisópolis) sugere, através
do tema e dos eixos norteadores, eleger esquemas da reunião, propondo 25
min. de dinâmicas para surgir o tema com propostas de encaminhamentos ao
grupo, passando informações para outros subgrupos e todos ficam sabendo o
que acontece. Gilson (UMCP) falou dos dias, horários e pautas das reuniões,
sugerindo limitar o tempo das falas. Foi demonstrado que as pautas, atas,
regimento interno e controle de frequência estão carregados no site
www.paraisopolis.org. Daniele (Vielas de Paraisópolis) propôs dinamizar o
formato das reuniões para os encaminhamentos acontecerem, elencar um
tempo para trabalhar os temas.
4. Jornada da Habitação: Mineiro (diretor Palmeirinha) informa sobre a
Jornada da Habitação – palestras e alerta ser importante envolver uma
grande parte da comunidade, pois é algo muito legal que vai acontecer na
comunidade. Monica (Casa da Amizade) sugere que os detalhes sejam
divulgados no site .

todos

3-4/mar/12

Gilson

imediato

5. Próxima reunião: na Creche Santa Escolástica.

todos

23/fev/12
8:30

Pauta prevista:
•

Jornada da Habitação;

•

Saúde: atividades das novas unidades (AMA, CAPS)
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