Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: União dos Moradores e Comercio de
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Por: Eliane Utescher
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AÇÃO

PRAZO

Monica

30/11/12

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 25/10/12: feita por Neusa (UBS1), Betânia
(Mosteiro São Geraldo) e Rosa (Casarão). As correções aplicáveis foram
anotadas para encaminhamento ao site .
2. Infancia e Adolescência: Eliana (PEC) informa que havia convidados para
hoje, mas não compareceram ou informaram sobre a ausência. Rosa
(Casarão) faz esclarecimentos sobre o projeto Proerd – Programa de
Educação e Assistência contra as Drogas; é da Policia Militar, tem uma
cartilha com um programa de prevenção, ensina sobre as drogas, a família , a
amizade, fortalece a criança para os cuidados necessários com segurança.
Todos as escolas municipais e estaduais tem este projeto.

info

3. Eleição de representantes de entidades para Conselho Gestor de
Urbanização de Paraisopolis; Sobre o tema Eleição, Brizola (ACREP)
discorda que seja efetuada hoje porque acha que não dá para indicar uma
Entidade para representar a Comunidade uma vez que na pauta desta
reunião não tem ninguém falando sobre moradia e que tenha compromisso
com a população. Monica (Casa da Amizade) informa que vários assuntos
são tratados nesta reunião de Multi e que quando é feito o planejamento do
ano, os temas são listados e escolhidos em conjunto pelos presentes; em
2012 a reunião de janeiro foi dedicada para tratar do planejamento em
particular. No passado, para alguns temas, como geração de renda e
educação, p.ex., definiu-se um grupo especifico para discutir essa questão e
trazer aqui na Multi. Segundo o regimento do Conselho Gestor de
Urbanização, é necessário que 3 meses antes da acabar um mandato, se
faça uma eleição; colocamos essa informação em ata desde set/2012 para
que isso pudesse acontecer hoje pois o risco de perder esse espaço é
grande, e isso enfraqueceria a Comunidade. Essa eleição acontece a cada 2
anos. Conforme atas de 27/5/10 e 24/6/10 as duas vagas de titulares de
Entidades são hoje ocupadas pela Associação Amigos do Povo e Casa da
Amizade, sendo suplentes Associação de Mulheres de Paraisopolis, Skate
Solidario e Espaço Nossa Casa.
Betania ( Mosteiro São Geraldo) fala que comparece desde fevereiro a esta
reunião de Multi e nunca viu um representante do Conselho Gestor falar sobre
o que ocorre lá; que é difícil para qualquer um comparecer às reuniões do CG,
que temos que ser gratos aos representantes das ONGs que vem nesta
reunião de Multi discutir os problemas; acha que os conselheiros da
Comunidade tem que se articular melhor para se reunirem com quem está
interesssado nos problemas daqui independentemente da data, horário e local
que é marcado oficialmente para as reuniões de CG.
Eliana (PEC) fala que bem ou mal os presentes representam o grupo que tem
vindo aqui e que frequentemente entre as ONG´s não há quem se disponha a
fazer parte do CGUrb.
Foi debatido que a prefeitura tem feito manobras para atrapalhar a
participação de moradores e ONG´s, cancelando reuniões, com ausência de
representantes legais, etc... Isaac ( UMCP) diz que tem de haver um
consenso sobre esse tema de eleição do CG e que o fato da União dos
Moradores não entrar com processo contra a prefeitura não quer dizer que
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concorde com ela e com o que tem acontecido. Dora (CCA São José ) informa
que no CG Urb do Campo Limpo as pessoas que não trabalham em prol da
Comunidade estão sendo retiradas. Cita que estão se organizando e também
fazem reunião individual fora do CGUrb para isso. Contam com eles mesmos,
com as organizações sociais locais, pois elas estão para somar,
independentemente da prefeitura. Pondera que o CGUrb tem é que ser
articulado - não podemos dar respostas e posições no CG sem termos nos
preparado para isso. Considera que alguns setores da prefeitura adoram
quando a Comunidade está desarticulada.
Monica (Casa da Amizade) informa que, segundo o histórico do CGUrb, em
2004 foram feitas 5 reuniões para fazer o regimento interno e as regras de
funcionamento foram debatidas; depois disso já houve 3 mandatos de 2 anos.
Foi considerado recomendável que os moradores se articulem para fazer a
eleição, mas que podemos adiar essa eleição para janeiro se o grupo assim
decidir. Rosa (EMEF Casarão) diz que não adianta adiar pois não haverá
gente suficiente. Maria Nilde (UMCP) acha que ONG´s e moradores tem que
estar unidos e que brigas entre nós não podem acontecer; temos que nos
respeitar uns aos outros e nos valorizarmos, nos organizarmos para as
representações nos espaços do poder publico. Informa que nos lugares onde
tem ido a União dos Moradores é muito bem recebida.
Foi consensado que deve ser encaminhada correspondencia da Multi para a
Prefeitura/Habi com os seguintes topicos: 1) questionamento sobre
descontinuidade das reuniões CGUrb (ex: não ocorreu em nov/12); 2)
presença limitada das instancias superiores de Habi e da SubPrefeitura do
Campo Limpo nas ultimas reuniões do CGUrb; 3) indagação sobre o status do
processo eleitoral dos demais segmentos do CGUrb para o proximo bienio
(não-cumprimento do artigo 3 do regimento do CGUrb); 4) prestação de
contas do CGUrb, 5) pouca participação do poder publico nas reuniões de
Multi.
Após debates entramos em consenso sobre a realização da eleição dos 2
titulares e 3 suplentes na presente reunião com os seguintes critérios:
- direito a um voto para cada Entidade presente nesta reunião que tiver tido no
minimo 3 presenças no ultimo ano
- para elegibilidade é necessario ter tido 50% de presença nas últimas 12
reuniões de Multi.
Passamos então a listar as Entidades elegiveis: AACREP, Casa da Amizade,
Espaço Nossa Casa, Skate Solidario, UBS1, UMDCCP (União em Defesa da
Moradia do Complexo Paraisopolis). Procedemos à votação que resultou na
seguinte composição para a representação das entidades na proxima gestão
do Conselho Gestor de Urbanização é :
- para titulares: Casa da Amizade (5 v) e UMDCP (4 v)
- para suplentes: 1) ACREP (3v) 2) UBS 1 (1 v) 3) Skate Solidario (por
aclamação)
4. Operação Saturação: a Operação iniciou-se logo após as eleições
municipais. Comparativamente, está sendo menos violenta que a Operação de
2009. Aparentemente nesta operação a Policia Militar tinha objetivos
especificos, com melhor preparo da equipe policial. Foi levantado o risco de
militarização.
Citou-se que a população se sente menos vigiada e mais protegida. De
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qualquer jeito, a polícia ainda é ostensiva e há casos de abuso de poder. Não
basta punir, é preciso educar.
A Operação colocou fim aos bailes funks que ocorriam toda a semana. O uso
de drogas entre jovens é visto como um problema. Comentou-se que é
necessária a conscientização de todos para a continuidade da paz e para a
resolução dos problemas sem que haja militarização das soluções.
Lida por Isaac (UMCP) a carta da UMCP manifestando-se sobre a Operação
Saturação (disponivel no site). Para a entidade, o único jeito de haver
mudanças é por meio de iniciativas no âmbito social (ex: Virada Social), e não
por meio da militarização. Neusa (UBS1) relata que as equipes de PSF
promovem ação programada especifica para jovens as 5as feiras. Nilde
(UMCP) aponta que alem das ações punitivas, são necessarias ações
educativas e inclusivas.
Foi citado que nas reuniões do CONSEG há em geral uma postura negativa em
relação a Paraisopolis.
Eliana (PEC) alerta para as questões da implantação das politicas publicas para
o quesito Segurança e recomenda a troca de experiencias com o projeto do
Padre Jaime no Jardim Angela. Debora comenta que as atuais SubPrefeituras
são em sua maioria lideradas por militares.
Temas relevantes para discussão:
Como dar continuidade à paz quando a Policia for embora?
Base comunitária seria uma solução? Não existe uma fixa em Paraisopolis. A
comunidade quer essa medida?
Preocupação com a possibilidade de repetição das políticas do Rio de Janeiro.
O que é política de segurança pública?
5. Herdeiros do Futuro: divulgado que se trata de serviço especializado em
atendimento de crianças em situação de risco.

info

6. Reunião do Conselho Gestor de Saude da UBS1: divulgada a realização
da proxima reunião e incentivada a participação dos presentes

todos

30/nov/12

7. Próxima reunião: na União de Moradores e Comercio de Paraisopolis.

todos

31/jan/13

Pauta prevista:

8:30
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Conselho Gestor de Urbanização de Paraisopolis
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