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

Data: 29/11/2013, 8:30

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

Por:

Maria Nilde

Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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PRAZO

DESCRIÇÃO
1. 1. Leitura da ata da reunião de 31/10/13: feita por Neuza Vicente- Agente

info

comunitária da UBS 1, Ilza Senna – Diretora do Instituto Escola do Povo e Ed.
Mídia. A correção aplicada foi anotada para encaminhamento ao site.
2. 2. Pauta: Esportes
Foi realizada a apresentação pelos integrantes do Grupo de Trabalho de
Esportes: Sr. Paulo – PEC, Sr. Arnaldo coordenador de esporte do PEC,
Marcelo Índio – Skate solidário e Ed do esporte e Mídia Paraisópolis, que
apresentou os espaços esportivos existentes dentro da comunidade.Paulo
(PEC): informa que todas as escolas têm quadras, porém algumas estão
inadequadas para uso e as quadras feitas pelo Programa de Urbanização
precisam de reparos.
Sr. Arnaldo (coordenador do Esporte do PEC) citou que Paraisópolis hoje é
uma comunidade de aproximadamente 80 a 100 mil habitantes,
consequentemente o que significa que temos cerca de 40 mil crianças e que no
entanto os projetos esportivos existentes dentro da comunidade ainda não
atendem a demanda; existem jovens e crianças em Paraisópolis que não tem
oportunidade de frequentar atividades esportivas nas organizações. Considera
que é necessário que as entidades e ONGS se unam para que possam juntas
atender a demanda existente.
Sr. Arnaldo propõe que haja uma unificação dos bancos de dados, de modo
que a criança que frequenta o esporte no Einstein, não faça o mesmo esporte
na organização parceira e que a vaga de esporte fique disponível para as
demais crianças que hoje não estão sendo atendidas por nenhuma outra
instituição por falta de vaga.
Emerson (coordenador do projeto de Judô) menciona ao grupo que as 300
crianças que participam do projeto, também frequentam as demais
organizações como: União dos Moradores, Casa da Amizade, Einstein,
Bovespa e o projeto do Rubgy que acontece no campo do Palmeirinha. Aponta
ainda que cerca de 30 mil crianças de Paraisópolis, não frequentam nenhum
projeto e discute com o grupo o que fazer para chegar a estas crianças e como
atendê-las.
Sr. Mineiro sugeriu que fossem criadas ruas de lazer.
Gilson Rodrigues (presidente da União dos Moradores e do Comércio de
Paraisópolis) propõe ao grupo que seja tirada uma ação concreta da reunião;
apontou que as ações pontuais que acontecem dentro da comunidade são
ótimas, no entanto precisam de profissionais habilitados. Considera que seria
importante que o grupo fizesse um levantamento das escolas e espaços de
lazer existentes dentro da comunidade e solicitasse à Secretaria de Esporte que
a Virada Esportiva fosse realizada nos diversos pontos da comunidade e não
apenas em um local.
Os projetos esportivos em evidencia devem formar atletas pois muito jovens
sonham em se tornar profissionais, diz Gilson Rodrigues.
ED Mídia aponta que os mapas geográficos da região estão desatualizados.
Rejane Santos (presidente da Associação das Mulheres de Paraisópolis)
menciona que após a urbanização a comunidade ganhou alguns espaços e que
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eles estão ociosos; propõe que seja feita parceria com as faculdades da região
e que os alunos possam estagiar em Paraisópolis.
Marcelo Índio (coordenador do Skate Solidário) informa que será ampliado o
projeto de skate na comunidade de Paraisópolis e aponta a importância de
participação dos moradores na manutenção dos locais.
O GT de Esportes participará de uma reunião pré-agendada com representante
da Secretaria de Esporte no dia 12/12/2013 no CEU Paraisópolis, tendo como
pauta:


propor soluções para os problemas existente na educação esportiva



apresentação de locais públicos como instituições escolares e quadras
esportivas que necessitam de reparos



apontamento de novos locais para adequação da pratica esportiva,
além da necessidade de parceria com as universidades da região

3. Urbanização: Mineiro (ACREP) informou que houve uma reunião com
representantes da Secretaria de Habitação que coordenam o Programa de
Urbanização do Complexo Paraisopoli e foi informado que no inicio de 2014 irá
acontecer a eleição dos representantes de moradores para o Conselho Gestor
de Urbanização de Paraisópolis.
Gilson (UMCP), alem de alguns conselheiros presentes na reunião, informa que
é contra uma nova eleição e que os conselheiros eleitos na última eleição
devem ser empossados pela Secretaria de Habitação de São Paulo; considera
que a reunião citada aconteceu de forma irregular pois não tinha quorum de
conselheiros eleitos, não sendo respeitado o prazo de convocação previsto no
estatuto do Conselho, impedindo assim a participação dos membros.
Mônica (Casa da Amizade) entende que o Conselho Gestor de Urbanização de
Paraisopolis deve voltar a funcionar com a máxima brevidade; quanto aos
representantes das entidades, menciona que a eleição deste segmento correu
na reunião de Multi de 29/nov/12 (com divulgação nos 3 meses anteriores)
conforme documentado na respectiva ata.
4. Próxima reunião:na UMCP (R. Ernest Renan, 1366)
Pauta: planejamento 2014
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