Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: Salão de Festas Condominio D (laranja)
Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades

Data: 26/06/2014, 8:30
Por: Eliane Utescher e
Andrea Stipkovic
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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AÇÃO

PRAZO

DESCRIÇÃO
1.Leitura da ata da reunião de 29/5/14: feita por Andrea (PEC). As
correções aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site.
Reavaliação do formato de reunião: Monica (Casa da Amizade)
relembra que em janeiro fizemos uma modificação no formato da
reunião e havíamos combinado de reavaliar em junho. No geral foi
consensado que o formato está OK. Adriana Barros( Ecoação) fala
que as presenças nas reuniões continuam pequenas e questiona o
que será que ainda teríamos que fazer para aumentar. Neusa
(UBS1) sugere acionar a “rádio peão”. Mineiro ( ACREP) acha que a
ideia do “mais 1” poderia funcionar melhor se cada atual participante
de GT chamasse pessoas relacionadas ao tema do dia.

info

2. Pauta : Urbanização e Mobilidade Urbana
2.1 Apresentação Mobilidade - Bianca Bianchi (engenheira de
transportes convidada, Banco Mundial) (ppt no site): traz várias
informações e imagens sobre o que as pessoas estão tentando em
relação a transportes em alguns lugares do mundo. Isso pode dar
uma ideia do que pode ser feito em Paraisópolis, o que cabe aqui, as
prioridades. Existe um novo paradigma que é a mobilidade
sustentável, que é baseada em 4 pilares: solo, mudança de modo,
substituição e inovações tecnológicas. Esses novos projetos
otimizam a bicicleta, comunidades sem utilização de automóvel e
preconizam que a rua é um espaço público. Alguns pontos críticos
para se implantar um projeto deste tipo: aceitabilidade, participação
popular, mudança de comportamento. Fala de medidas inteligentes,
que são mais baratas e bem boladas, que conjuntamente com
outras, influenciam a mudança de comportamento, por.ex.
campanhas de conscientização, planos personalizados para trabalho
e escola, tele atividades (trabalho remoto). Algumas iniciativas locais:
fretados, caronas, vagas para bicicletas, compartilhamento de
automóveis. Em lugares como Paris e muitas cidades da China os
projetos foram muito bem feitos e bem sucedidos. Aqui no Brasil
temos as bicicletas do Itaú/Bradesco. No nosso país existem muitos
conflitos de interesse, é difícil mas isso tem que começar em algum
momento. Não é mais possível dispor de tanto espaço para carros
em relação ao espaço para ciclovias e pedestres. Fala do conceito
de ruas completas que tem divisão de espaços mais igualitários. Em
Hamburgo na Alemanha existem políticas de desestimulo ao
automóvel e tem um plano para eliminar carros até 2034. Mesmo em
comunidades muito adensadas e de baixa renda como Paraisópolis,
existe muita coisa interessante sendo feita neste tema. Algumas
ideias para cá: fazer um bom e detalhado diagnostico, pensar em
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linhas de ônibus e vans e também em centros de trabalho remoto.
Citou a importância dos caminhões de entrega.
2.2 Apresentação Mobilidade – GT Urbanização (ppt no site):
Adriana (Ecoação) informa que são vários os aspectos sobre o tema
e acha que aqui em Paraisópolis é necessário mudar o olhar. Qual
mescla de alternativas adotar? Esse tema é um grande desafio e tem
a ver com a implantação de vários sistemas : de ônibus, trens,
ciclovias, esteiras rolantes, vias de acesso. Aqui temos carros,
ônibus, motos, muitos pedestres, a pequena ciclovia na Av. Hebe
Camargo; com o monotrilho haverá mais apoio para deslocamento.
O grande problema aqui são os entraves nas calçadas com acúmulo
de lixo, além disso elas viram estacionamento, o comercio invade,
tem desníveis. O CÉU Paraisópolis estava para implantar um projeto
da PMSP bicicletas escolares (bambubicicletas); a ideia era montar
um circuito seguro. Esse programa não evoluiu, aparentemente as
Juliana O. 28/ago/14
bicicletas (20?) estão estacionadas no local. Verificar.
2.3. Apresentação sobre Mobilidade/ Ed Midia:
Tem se ocupado com aplicativos, smartfones, tablets, computadores
e descobriu um aplicativo chamado Mundogeo para melhoramentos
na localização e mobilidade urbana no território entre Comunidades e
bairros. Explica que existem ainda outros aplicativos que sugerem
uma melhor demarcação.
Eliana (PEC) fala que seria importante encaminhar propostas na
direção de melhoramentos de transporte público aqui na
Comunidade, e que atualmente a urbanização confere à população a
possibilidade de se manifestar a respeito via Conselho Gestor (vide
2.4 desta ata)
Bianca (engenheira de transportes) informa que se houver aqui um
bom diagnóstico, isso poderia ser melhor encaminhado.
José Maria (União de Defesa de Moradia) fala que tudo isso é muito
interessante, mas para fazer qualquer coisa temos que saber aonde
colocar cada morador; aqui temos que pensar nas distancias que
cada um leva para pegar ônibus, pensar em projetos que funcionam
nestas condições.

info

2.4. Apresentação Secretaria da Habitação – SeHabi (vide site):
Maria Tereza Fedeli fornece informações sobre o Complexo
Paraisópolis, que compreende Paraisópolis, Jardim Colombo e Porto
Seguro. Pelo número de habitantes, a Comunidade poderia ser uma
cidade e possuir uma subprefeitura. Apresenta um mapa com a
localização inclusive das encostas de risco. A equipe de trabalho da
SEHAB fica muito tempo na Comunidade e faz um trabalho com
extenso registro fotográfico. Depois da visita do prefeito no início de
2014, foi feito um mapa em especial para todos entenderem o que
acontece com as construções das Unidades Habitacionais. Mostra as
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várias etapas de 2008 até o presente, os equipamentos executados
e os de repasse com as parcerias para recursos. O programa não
visa grandes remoções; os moradores gostam de morar em
Paraisópolis. A questão de espaço para lazer aqui é que é muito
problemática e ausente. A subprefeitura de Campo Limpo é
frequentemente acionada para remoção das invasões. Mineiro
(ACREP) questiona qual o projeto de continuidade para a Avenida
Perimetral.
Escola de Música: Maria Teresa informa que será gerida pela
Secretaria Estadual de Cultura; 500 moradias foram removidas e Há
200 a remover.
Central de triagem (projeto: a construção está em andamento rápido
(estrutura metálica). Para responder às questões de projeto e
operação surgidas nesta reunião ficou acertado que na próxima Multi
será reservado um período (~15-20 min) para que o autor do projeto
(Libeskind) apresentar, junto com AMLURB (antiga LIMPURB).
Elevador: PMSP aceita no projeto de unidades habitacionais. O
programa “Minha casa, minha vida” só aceita como
excepcionalidade.
Aluguel social: Maria Teresa informou que os atuais moradores que
estão em aluguel social, somados à demanda das frentes de
córrego, podem ser acomodados nas novas ZEIS 3 propostas na
revisão do Plano Diretor do município que está em vias de
conclusão.
Reuniões do C.G. Urbanização de Paraisópolis: foi alertado que as
reuniões precisam ser retomadas com urgência. Já foram eleitos os
representantes de moradores e entidades locais. Maria Teresa falou
sobre reuniões programadas na PMSP. Foi sugerido agendar CG em
Paraisópolis para 5/ago/14 (primeira 3ª f do mês conforme previsto
no Regimento Interno). Maria Teresa vai verificar.
Terreno 3 da Educação: Maria Teresa informa que há previsão de
recursos do MEC.
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M. Teresa

31/jul/14

M. Teresa

31/jul/14
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3. Informes:
3.1. Conselho Participativo na Subprefeitura do Campo Limpo:
José Maria (UDM) convidou todos a participar.
3.2. Eleição de Conselho Gestor de Saúde da UBS Paraisópolis I:
Neusa (UBS I) divulga inscrições abertas para Segmento Usuários
(maiores de 16 a e moradores da área de abrangência UBS I) e
Segmento Trabalhadores de Saúde (trabalhadores UBS I).
Documentos necessários: foto, cartão de família, comprov de resid.
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3.3 Bolsas da Graded School: Fabiola Oliveira (Escola Graduada de
São Paulo) informa que estão buscando candidatos talentosos,
brasileiros, socio-economicamente desfavorecidos, regularmente
matriculados nos sextos e sétimos anos do ensino fundamental II, que
atendam à alta demanda acadêmica da instituição e que tenham um
perfil que venha a agregar à comunidade escolar. Esperam encontrar
na Multi oportunidades de colaboração para identificar esses
candidatos ideais. Maiores informações em www.graded.br/bolsas.

interessados

até
15/ago/14

3.4 Cursos gastronomia, auxiliar de cabelereiro, maquiagem,
manicure, designer de sobrancelha: Eliana (PECP/HIAE) comunica
a abertura de inscrições no setor de Capacitação Profissional.
4. Próxima reunião: na UBS 1 (R. Melchior Giola 80)
Pauta: Saúde e Idosos (1ª parte)

interessados

28-31
jul/14

todos

31/jul/14
8:30
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