Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis r1
Local: CEU Paraisopolis (biblioteca)
Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades

Data: 28/02/2013, 8:30
Por: Eliane Utescher (vol)
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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AÇÃO

PRAZO

DESCRIÇÃO
1.Leitura da ata da reunião de 28/1/13: feita por Gisela (União)

Monica

As correções aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site .
2. Pauta : Expectativas Multi, retomada da discussão sobre o papel do Forum
Multientidades de Paraisopolis
2.1 Expectativas Multi
Utilizando-se de ppt “Expectativas 2013 – Forum Multientidades de
Paraisopolis”(anexo 1 desta ata), Eliana (PEC) orienta o processo na direção de
trazer perguntas para reflexões sobre as quais todos os participantes refletem por
15 minutos:
1) Como vejo o Forum ? Pontos positivos e de melhoria ;
2)Como eu gostaria que fosse?
3) O que acho que é possível ?
Lida a Missão do Forum estabelecida em 2005: “Articular e integrar ações em rede
que contribuam para a melhoria da qualidade de vida na Comunidade como um
todo”. Foi apontado que essa rede completou 18 anos em 2012, tem uma historia,
é uma contribuição coletiva; temos que ter tranquilidade para abordar esse tema
da pauta e levar muita coisa em consideração.
Eliana (PEC) apresenta os conceitos de rede /articulação/ integração, motivos para
a constituição de uma rede, que se trata de um apoio mutuo, trocas de
experiências, etc; aponta características e atributos das redes e o que as fazem
acontecer, como objetivos comuns, cooperação, regras de funcionamento.
Os participantes foram solicitados a descrever, um de cada vez, sua percepção
sobre as 3 reflexões acima, que foram registradas em flip chart por Monica (Casa
da Amizade) – este levantamento de expectativas, em formato de
“brainstorm”(tempestade de ideias) está disponivel no anexo 2 desta ata
Alguns pontos de avaliação anotados no flip chart : historicamente este Forum
foi criado por um medico da UBS 1 que organizava as Instituições e Organizações
existentes na época; o objetivo era compartilhar os problemas da Comunidade essa foi a primeira missão. Comentou-se que a Multi, apesar de muitas conquistas
ao longo dos anos, já teve ferramentas mais utilizadas no passado, tinha mais
força e participação do governo. Alguns entendem que atualmente há descaso do
poder publico, poucas respostas concretas às solicitações da Comunidade: “cada
Entidade está muito focada no seu próprio projeto individual, o projeto maior que é
a Comunidade está ficando esquecido, a Multi fiicou desgastada, existem falhas na
parte dos encaminhamentos, ideias se perdem no meio do caminho” . Para
levantamento de problemas, consideram que esse espaço tem cumprido bem esse
papel, o grupo é forte, mas não utiliza a força com foco e concentração, tem um
grande potencial não utilizado. Alguns participantes entendem que a Multi peca por
não nos conhecermos a fundo para podermos nos ajudar mutuamente, e que
precisaríamos saber mais e melhor uns dos outros. Para ter mais articulação e
ação coletiva, mais consciência do potencial coletivo do grupo, mais formação de
grupos paralelos, produção de um plano de ação. Temos ainda dificuldades porque
o tempo é pequeno e pela forma como o utilizamos, damos conta das
emergências, mas falhamos nas ações de longo prazo, precisamos ter mais
clareza dos nossos limites . Foi sugerido que poderiamos produzir um CD ou um
livro para nos conhecermos melhor e sermos mais conhecidos. Sugerido tambem
que poderiamos criar uma equipe de voluntários, talvez integrantes das
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universidades, para encaminhamento das questões pontuais que necessitem de
providencias concretas. Comentou-se o risco da Multi ficar muito no nível das
ideias e que precisamos de fato de fazer projetos do que já discutimos. Os GT –
grupos de trabalho – foram bem legais, mas precisamos achar uma ação mais
eficaz perante o poder publico, influenciar as politicas publicas. Alguns acham que
a Multi tem sido muito usada como vitrine, deveria ter uma pró atividade maior.
Foi apontado que talvez falte trabalharmos de fato com a nossa população, por
exemplo, o problema do lixo, que tem que ser discutido nas Entidades pelos
responsáveis. Comentou-se que os problemas levantados aqui não
necessariamente tem que ser resolvidos aqui, mas por cada representante junto às
suas Organizações, com seus funcionários e a população atendida. Os interesses
da Comunidade tem de estar acima de qualquer outro que seja individual ou das
Organizações. Temos um papel politico, mas não partidário. Foi sugerido voltar ao
sistema de Grupos Tarefa – GT – com metas mais modestas, com focos limitados
que permitam encaminhamentos com começo, meio e fim.
Findo o processo de discussão, Eliana (PEC) sugere que o próximo desafio é
pensar as ações e encaminhamentos que possam ser utilizados a partir das
reflexões.
2.2 Encaminhamentos:
- implantar lista das pendências; monitorar para que as ações discutidas sejam
implantadas (Gisela- UMCP propõe-se a diligenciar)
- respeito na gestão dos conflitos para garantir implantação de ações discutidas
- estabelecer GT´s responsáveis pelos encaminhamentos
- garantir espaço permanente de formação (trazer pessoas experientes na discussão
dos temas)
- maior divulgação da atuação das instituições (site, mapa das organizações, links,
CDs)
- campanha do “+ 1” (cada entidade traz + 1 participante para Multi)
- pesquisar expectativas das organizações que não participam (usando o modelo de
perguntas usado para esta reunião)
- cartas do fórum ao poder público cobrando presença nas reuniões da multi
(educação, habitação, etc.)
- resolver questão da representatividade da Multi (grupo executivo)
3. Ecoponto: projeto aprovado, em analise pela Caixa Economica Federal
4. Bialik – Escola Antonietta Leon Feffer: Juliana Gonçalves (coordenadora)
informa que assumiu este projeto de Ensino Medio (não está mais na liderança da
AMP)
5. AMP: 5ª caminhada mantida; 2º congresso foi adiado
6. Cine Mulher: 6 sessões em parceira com Federação de Mulheres Paulista;
podem tambem ser organizadas em carater itinerante
7. 4ª Jornada da Moradia Digna: distribuidos boletos de divulgação
8. Urbanização: Ronaldo (SeHabi) esclarece que os contratos vigentes estão em
analise pela PMSP e que o presidente do CG Urb de Paraisopolis ainda não foi
apontado.
9. Carta para Secretario de Habitação: discutido o teor e apontado grupo para
redação
10. Próxima reunião: na Academia do Diniz (Rua Itajubaquara, 07, Antonico) referência LKL Supermercado (R. Herbert Spencer).
Pauta: Urbanização e Moradia (resp: Sandra/Regiane/Miriam /Brizola/Mineiro)
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