Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Data: 30/01/2014, 8:30

Local: União dos Moadores
Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades

Por: Eliane Utescher
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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PRAZO

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 28/11/13: feita por Ana Paula (Casa da
Amizade). As correções aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao
site .

Monica

2. Planejamento 2014
Monica (Casa da Amizade) relembra que em todas as primeiras reuniões do
ano é feita a retrospectiva do ano anterior e planejamento do ano que se
inicia; a meta final hoje é decidir sobre os temas a serem tratados em 2014.
Para a escolha dos temas foi feita a mesma dinâmica realizada em 2013 relembramos os pontos levantados nas reuniões e construimos
consensualmente o grafico “torta” vide anexo 1.
Concordamos que temos demandas maiores por Educação, Saude e Lazer e
que ações nestas direções são prioritárias para a diminuição da violência na
Comunidade.
Uma das pendências é a solicitação à diretoria do VAI para dar um curso de
projetos para os jovens.
Ed (Midia) traz noticias sobre melhoramentos de tecnologias para ajudar na
mensuração das informações em Paraisopolis.
Neusa (UBS 1) informa que o Alkmim se comprometeu a trazer uma delegacia
para a Comunidade, mas que a reivindicação foi pela construção de um
Hospital. Sugere também que solicitemos aos agentes da zoonose para fazer
o trabalho operacional pelo qual são responsáveis, porque sobra para as
agentes de saúde fazerem orientação e prática higiênica propriamente dita.
Nilde (UMCP) comenta que a Comunidade cresceu muito, que inchou e tem
muito mais carros, que não tem calçada e isso complicou mais a vida das
crianças e dos idosos.
Juliana (Escola Leon Pfeffer) ressalta que temos necessidade de
estacionamento verticalizado e terminal de ônibus.
Adriana Barros (Ecoação) questiona como trabalhar mobilidade dentro de
uma Comunidade como esta; para isso precisamos pensar uma visão de
futuro.
Foi reiterada a importancia de garantir que cada GT de apresentação de tema
traga dados objetivos, estatísticos e relevantes para a Comunidade, e que de
tempos em tempos, traga convidados especialistas nos temas.
Os temas levantados e submetidos a votação foram os seguintes :
1) Risco e Vulnerabilidade de crianças e adolescentes

(2 reuniões)

2) Conselho Gestor /Urbanização / Mobilidade
3) Educação
4) Lazer /Esporte
5) Empreendedorismo / Geração de Renda / Qualificação
6) Saude – Especialidades /Ampliação dos Serviços
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7) Meio Ambiente e Reciclagem
8) Cultura / Comunicação / Participação / Tecnologia
9) Idosos
Após debates ficaram constituidos os grupos de trabalho (GT) e o seguinte
cronograma de reuniões:
27/ 02 GT Cultura/Comunicação/Participação/Tecnologia: Luiz Flavio,
Joildo, Ed
23/03 e 24/04 GT Educação: Luciene, Monica e Rejane
29/05 GT Meio Ambiente: Adriana, Acrep, Debora, Andreia, Marco
26/06 GT Urbanização/Mobilidade Urbana : Sandra, Adriana, Nilde
31/07 e 28/08 GT Saude e Idosos: Neusa Vicente, Nilde, Luiz Flavio, Ed
25/09 GT Empreendedorismo : Marinalva, Eliana, Luiz Flavio
30/10 GT Risco e Vulnerabilidade: Eliana, Marcia, UMCP
27/11 GT Esporte e Lazer: Arnaldo, Paulo, Marcelo, Emerson
3. Regimento interno da Multi: ao longo das discussões de planejamento
sentimos a necessidade de instituir nas reuniões de Multi a leitura da lista de
pendências logo após a leitura da Ata anterior. Outras alterações do
Regimento Interno foram sugeridas e consensadas, resultando na rev 9
anexa.
Adriana (Ecoação) sugere uma nova dinâmica para a Multi, pois acha que são
muitos temas para apenas 10 reuniões, então propõe que antes de cada
apresentação de tema, houvesse uma reunião previa com os responsáveis
para alinhar expectativas e metas.
Eliana (PEC) considera este grupo muito precioso, que há pessoas que
sempre estão presentes e acha que o tempo poderia ser melhor dividido, que
deveríamos buscar uma forma de organização mais produtiva, discriminar o
que é mesmo essencial, aquilo em que realmente podemos influenciar.
Nilde (UMCP) acha que a expectativa sobre a Multi é muito grande, mas que
podemos tratar do que realmente conseguimos tratar e ressalta a importância
do espaço da leitura de pendências para termos uma devolutiva do que foi
encaminhado.
No Regimento Interno da Multi já está explicitada a distribuição do tempo de
cada reunião; ficou acordado revisá-la (vide r9).
Ficou decidido:
- ler a lista geral de pendências duas vezes ao ano (junho e novembro) dar
gerar oportunidade de devolutiva
- na próxima reunião, precorrer a lista de pendências de 2013.
- dentro de alguns meses fazer uma avaliação do novo formato de reunião
que estamos definindo.
4. Aniversário de 20 anos do Forum Multientidades de Paraisopolis: ficou
decidido comemorar na ultima reunião de 2014.

Eliane

30/jan/14

todos

27/jun/13

todos

27/nov/14

5. Anexos das atas: foi enfatizado a todos que fazem apresentações na
reuniões de Multi para que deixem os arquivos eletronicos com os redatores
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das atas ou encaminhem diretamente a Joildo para publicação no site.
6. Conselho Gestor de Urbanização: Sandra (Habitação) dá noticias sobre o
CGUrb e informa que houve audiência no Ministério Publico; ea decisão é que
tem que haver novas eleições para o segmento dos moradores em 23/02. As
inscrições se encerram em 03/02..
Mineiro ( Acrep) informa que esta eleição tem que seguir o que está
estabelecido no regulamento estabelecido pela Comissão Eleitoral e que só
vai poder haver inscrição pessoalmente.
Eliana (Pec) ressalta que Paraisopolis é o primeiro Conselho Gestor de
Urbanização da cidade de São Paulo e que parece haver desconhecimento
do regimento interno.
Monica (Casa da Amizade) informa que a eleição dos representantes das
entidades já foi feita há quase um ano atras, que consta de Ata da Multi no
site; para agilizar o processo ela será fornecida por email para Habi

Mônica

10/fev/14

7. Creche: Leide (CCA São José) informa que será aberta uma creche com
100 vagas para crianças entre 0 e 5 anos na Giovani Gronchi; enviará por
email a lista da documentação necessária.

Leide

5/fev/14

8. Próxima reunião: na Casa da Amizade

todos

Pauta prevista:. Cultura/Comunicação/Participação/Tecnologia
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