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

Data: 31/1/2013, 8:30

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

Por: Eliane Utescher
(voluntária)
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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AÇÃO

PRAZO

Monica

7/2/13

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 29/11/2012: feita por Ana Paula (Casa da
Amizade). As correções aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao
site .
2. Retrospectiva 2012/avaliação: distribuida aos presentes uma tabela com
os temas principais, local, data e responsaveis originais pela preparação de
cada tema de 2012. Foram discutidos aspectos positivos e pontos de
melhoria.
Observou-se que um tema - geração de renda e trabalho - não aconteceu
porque o tempo foi investido para discussão da Operação Saturação e
reunião do Conselho Gestor de Urbanização.
Para assuntos emergenciais, que não possam esperar uma próxima reunião
de Multi, Gisela (UMCP) sugere que possamos nos organizar para fazer
reuniões extraordinárias.
Monica (Casa da Amizade) acha que, se conseguíssemos fazer reuniões
dessa natureza, precisaria haver alguém que abraçasse a causa, inclusive
das pendências de uma reunião para outra. Foi sugerido que as pendências
sejam relaionadas logo após a leitura das atas; outra sugestão é fazer uma
lista de pendências e enviar no email da Multi
Com relação aos grupos de trabalho sobre Esporte e Educação, foi importante
essa retomada.
No que concerne à Assistencia Social, recebemos noticia em 2012 de que
teríamos a construção do CRAS, mas não fomos atrás para nos informar
melhor – isso é uma pendência.. Neusa (UBS 1) informa que o espaço do
CRAS está pronto
3. Urbanização: Eliana (PEC) comenta que uma questão importante de 2012
foi a Urbanização e que talvez possamos garantir nas reuniões de Multi de
fato a presença de algum membro do Conselho Gestor de Urb. Acha que a
questão da violência nas comunidades sempre foi tratada muito
superficialmente, mas há que se refletir se esse espaço é seguro para esse
tipo de discussão. Temos que pensar em como enfrentar essa situação: esse
tema é prioritário, talvez possamos trocar experiências com o Jardim Angela.
Brizola (ACREP) informa que, com relação à Urbanização, existem
apartamentos que estão sendo entregues de forma irregular, “por baixo do
pano” e que temos que insistir em que os órgãos competentes estejam
presentes às reuniões. Solicita tambem que as liderançsa comunitarias
partiicpem das entregas. Neusa (UBS 1) entende que temos que agora insistir
na presença da Eletropaulo, da Sabesp, Emurb.
Miriam (assist. social COBRAPE) informa que anda não foram designada a
nova coordenação do Conselho nem tampouco está estabelecida data para
eleição dos conselheiros moradores. Foi informado que a inauguração do
ultimo Condominio foi adiada e os imoveis foram entregues antecipadamento
para as familias cadastradas.

6/3/13
9:00-12:00

Foi discutido o teor de uma carta a ser encaminhada ao Secretario de
Habitação e designado um grupo de trabalho (Joildo, Monica e Eliana) para as
providencias de emissão.
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CDMC: inauguração oficial programada
4. Regimento interno da Multi: distribuido o regimento vigente para leitura
em voz alta, discussão e revisão. Os topicos foram discutidos em detalhe
(anexo I). Monica (Casa da Amizade) fará a revisão para publicação no site.

Monica

7/2/13

A última revisão do regimento foi feita na reunião de nov/2009 (comemoração
dos 15 anos da Multi). Gisela (UMCP) sugere que se faça uma atualização
dos participantes do grupo de emails; Joildo (UMCP ) explica os caminhos
para cadastro de usuarios no site e informa que há muita gente com
informações desatualizadas. Lando (Centro de Defesa e Convivencia da
Mulher da Mulher) considera que a internet não tem custo e que quanto mais
informação circular é melhor; acha que é muito interessante divulgar o que
acontece nestas reuniões de Multi e sugere uma atualizaação de emails.
Também informa que as reuniões de CRAS e CREAS também coins\cidem
com as ultimas quintas feiras do mês, e aí perdemos a força política dessas
instituições por não comparecimento das pessoas.
Monica (Casa da Amizade) relata que, no passado, as datas das reuniões de
Multi foram alteradas em função dos conflitos de agendamentos de outras
Instiruições e isso não deu muito certo; considera que se fizermos isso agora,
corremos o risco de prejudicar algo que já está operacional. Com relação à
atualização dos participantes da Multi, talvez possamos publicar a lista das
Instituições interessadas a cada 1 ou 2 anos.
Eliana (PEC) comenta que existe muita expectativa em relação às reuniões de
Multi e acha que teríamos que retomar a discussão do objetivo deste fórum
para decidirmos em que focalizar esforços.
Monica (Casa da Amizade) lê a atual missão da Multi (vide rodapé da ata) e
fala que não podemos ter expectativas demais sobre algo que não
conseguimos fazer.
Diane ( Bovespa) diz que se não trouxermos a força política e ouvirmos a
expectativa de cada membro deste Forum, corremos o risco de perder o
potencial deste grupo. Acha que isso é muitas vezes subestimado e propõe
que, antes de uma continuidade do tema, aconteça uma reflexão sobre o
objetivo da Multi. Sugere o encaminhamento de um grupo de pesquisa.
Neusa (UBS 1) questiona o interesse de quem comparece as reuniões de
Multientidades e enfatiza que o que tem que ser feito é a união das pessoas
dispostas a participar porque, com relação às Entidades que querem
trabalhar separadas, não há como obrigá-las a vir.
Leide (Centro da Criança e Adolescente São José) comenta sobre a forma
como os órgãos públicos estiveram presentes no ano passado, que vieram
aqui para falar sobre o tema deles, não para articular com os presentes na
reunião.
Marcelo (Skate Solidário) informa que o modelo da Multi do ano passado faz
muito sentido para ele; reconhece que às vezes acontece de se perder o foco
durante a reunião, mas isso acontece com outras instituições tambem.
Sugere que o modelo permaneça o mesmo e que o fato de acontecer nas
quintas-feiras já é uma caracteristica a ser preservada.
Monica (Casa da Amizade) registra que a Multi completou 18 anos de
existência em 2012.
Eliana (PEC) comenta que talvez precisemos de uma reunião por ano para
discutir as expectativas da Multi, garantir um espaço para que todos possam
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falar e que cabe um esclarecimento importante: nem todas as pessoas
presentes são voluntárias, muitas são pagas e tem um objetivo diferente.
Ednaldo (Defesa da Moradia) concorda que talvez possamos mesmo investir
em reuniões extraordinárias como já foi sugerido.
6. Planejamento 2013
Passamos a uma dinâmica para votação e eleição dos temas considerados
importantes para as outras 10 reuniões de 2013, tendo sido obtido o resultado
abaixo, com designação das pessoas que se responsabilizarão pelo
encaminhamento do tema em 2013:
Fev: Expectativas Multi
Resp: Eliana/Diane/Leide
Mar-Abr: Urbanização e Moradia
Resp: Sandra/Regiane/Miriam /Brizola/Mineiro
Mai-Jun: Violência
Resp: Lando /Eliana/Diane/Mineiro
Jul: Cultura
Resp: Diane/Joildo/Rejane
Ago-Set: Meio Ambiente/Saúde Publica/Limpeza
Resp: Gisela/Marcelo/Debora/Neusa
Out: Educação
Resp: Monica/Nilza/Joildo
Nov: Esporte/Lazer/Turismo
Resp: Marcelo/Paulo/Ed/Neusa
OBS: Para o tema Geração de Renda haverá uma reunião extraordinária.
7. Reunião do CG de Saude: Mineiro informa que em novembro não ocorreu
por falta de quorum.
8. Lixo: Neusa (UBS 1) informa que no dia de ontem havia lixo acumulado no
escadão, inclusive uma mulher morta; relatou que tudo que podia ser
acionado para a retirada do corpo foi realizado, mas foi muito longo o tempo
de espera para as providencias cabíveis.
9. AMP: programado 2º Congresso e 5ª Caminhada
10. Centro de Defesa e Convivencia da Mulher da Mulher – Mulheres
Viva!:
- Pre-jornada do evento Moradia Digna (CEU ou ETEC(CEU ou ETEC)

todos

9/3/13
16-17/2012
2-3/mar/13

- 4ª Jornada de Moradia Digna
11 Padaria artesanal: iniciada a operação
12. Próxima reunião: no CEU Paraisopolis (refeitorio)
Pauta prevista: expectativa Multi.
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