Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local:ETEC Abdias do Nascimento
Assunto:Reunião mensal Fórum Multientidades

Data: 30/out/2014r3, 8:30
Por: Andrea P. Stipkovicvoluntária)
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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AÇÃO

PRAZO

Andrea

5/nov/14

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 25/set/14: As correções aplicáveis foram
anotadas para encaminhamento ao site.
2. Apresentação da nova diretora da ETEC: Lilian

info

3. Central de Triagem: Mineiro (ACREP) comunica que sua associação está
na Central de Triagem (C.T.) de Paraisópolis pela Cooper Myre. Será
necessário o apoio do Grupo de Meio Ambiente nos projetos de educação
voltados aos condomínios a fim de abastecer a C.T. Existem pendências com a
liberação da energia e chegada dos equipamentos da cooperativa, com data
prevista de funcionamento a partir de janeiro de 2015.

info

4. Pauta: Risco e Vulnerabilidade
4.1 Vulnerabilidade: Eliana (PECP) esclarece que o assunto é complexo e
extenso e a prioridade é discutir sobre violência entre crianças e adolescentes.
GT: Eliana/ Claudia (PECP)/ Gabriela/Sheila/Fabio/Aurea (MSE)/ Juliana/ Nilde
(UMCP)/ Malu (SAS)
O assunto “Realidade e Política de Atenção à Criança e ao Adolescente está
em pauta e temos responsabilidade política e ética. A idéia é sensibilizar o
grupo para enfrentamento dos problemas da comunidade.
Nos últimos anos a Região do Campo Limpo tem maior destaque no risco ,
vulnerabilidade, taxa de homicídios e violência entre jovens adolescentes. A
pobreza extrema, falta de acesso a produtos essenciais, não estar inserido em
uma escola, falta de trabalho para adultos, exploração do trabalho infantil,
violência sexual, entre outros, são fatores que levam aos altos índices.
Malu (SAS CL) lembra de estudos recentes para um plano de 10 anos: as duas
regiões mais penalizadas em SP são a Zona Leste e a Zona Sul. Fabio (MSE)
adverte que o 3° maior cemitério do mundo com vítimas da violência é o São
Luiz segundo UNESCO (1° Cali, 2° Medelin).
Fabio/ Sheyla (MSE) apresentam o tema de Medidas Socio Educativas em
Meio aberto; ou seja, para o público com risco instalado, de média
complexidade e ainda está com a família (vide ppt anexo).
Falam sobre a transição da Doutrina “Menorista” à Proteção Integral quando há
situação irregular: por omissão do Estado, criminalização da infância da criança
pobre ou comportamento desviante.
Ao longo dos anos o Código do Menor sofre modificações e na Constituição
Federal de 1988 no Art. 227 sai da proteção regular e passa para criança e
adolescente como cidadãos de direitos e leva mais tarde na construção do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) por meio da Lei Federal 8069 de
13/07/1990.
SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo Lei 12594 de
18/01/2012 estabelece que as ações devem ser estruturadas com ênfase na
vida social do adolescente e norteia as ações das M.S.E. no Meio Aberto. Faz a
operacionalização da medida e cria o PIA
Há 57 serviços em parceria com o Estado que atendem às MSE. Vila Andrade
tem 21 bairros, porém a maioria dos assistidos é de Paraisópolis (vide ppt).
Ao cometer um crime, o adulto responde pelo Código Penal enquanto o
adolescente comete um ato infracional e conforme decisão judicial, responde
com advertência verbal, internação, L.A. Liberdade Assistida e/ou PSC
(Prestação de Serviços à Comunidade), em Meio Aberto. As PSC podem ser
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individuais ou coletivas.
Todos os processos correm sob segredo de justiça e a identidade do
adolescente é preservada nos trabalhos. Ex de PSC coletivo é a oficina de
grafite, onde se busca informação, identidade e reflexão sobre os sentimentos a
serem expostos nas intervenções artísticas.
4.2. PIA - Plano Individual de Atendimento: deve ser elaborado com a
participação do assistido e da sua família, com objetivo e metas a serem
alcançadas durante o cumprimento da medida.
Sheila (MSE- V. Andrade) agradece a parceria das instituições para
atendimento dos adolescentes e jovens da PSC.
Malu (Campo Limpo) reforça a necessidade da continuidade do atendimento
entre os profissionais. A idéia é protocolar as necessidades de cada assistido.
A equipe do MSE reforça que as medidas não têm caráter punitivo, e sim
objetivam atender e respeitar o interesse de escolha do adolescente conforme
sua condição física, capacidade intelectual e interesses. Portanto, as medidas
tomadas são educativas.
A Arte e a Música são as opções que mais atraem os jovens e com maior
chance de recuperação, além de exigirem disciplina. O número de casos de
meninos é bem maior que o número de atendimentos de meninas, porém, estas
são mais difíceis de resgatar e mais vulneráveis à violência.
Síntese das M.S.E.: “Possuem natureza híbrida, pedagógico-sancionatória”
conforme defende dr. Cleber Augusto Tonial- Juiz da Infância e da Juventude
no Estado do R.G. do Sul. As medidas são primordialmente de ressocialização.
Monica (Casa da Amizade) sugere 3 contatos anuais com os adolescentes que
saem do PSC.
Nilde (UMCP), como advogada, oferece plantão social às famílias da
Comunidade de Paraisópolis.
Cris (Entreatos) sugere que se incluam nas medidas os adultos mais próximos
dos adolescentes, assim como um seminário com certificado vinculado à uma
instituição como tema de planejamento de 2015.
5. Informes
5.1 Handball e Taekwondo: Eliana (PECP/HIAE) comunica abertura de turmas

info

5.2 Vídeo em comemoração da Multi/ 20 anos: Cris (Entreatos) se propõe a

coletar depoimentos e foto para montar vídeo.
5.3 Reunião sobre os preparativos da comemoração Multi/ 20 anos na Casa da
Amizade: agendada. Andrea (voluntária) comunica o interesse de Adriana
Barros (Ecoação) nesta preparação da comemoração da Multi/20anos.
Andrea (voluntária), a pedido de Juliana (UMCP/ Escola do Povo), alerta e
distribui para os interessados no Ensino Médio a comunicação da prorrogação
do prazo de inscrição na Escola ALEF.

Comissão

interessados

4/nov/14
8:30

3/nov/14

6. Próxima reunião:
Novembro: no CEU Paraisópolis (obs: as reuniões de abertura e fechamento
do ano costumam ser na UMCP, mas, devido ao evento comemoração 20 anos
Multi, foi considerado a necessidade de um espaço maior. A Bovespa está em
reforma e não pode se comprometer a ceder o espaço.
Pauta:


esportes/lazer



aniversário de 20 anos da Multi

FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular

todos

27/nov/14
8:30

e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria
da qualidade de vida na comunidade como um todo
Desde 1994

