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

Data: 27/11/2014r2, 8:30
Por: Eliane Utescher
(voluntária)
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
Obs: por motivo da comemoração dos 20 anos deste Fórum, a
apresentação dos participantes foi realizada de forma
diferenciada, que incluiu a informação do tempo de frequência da
Multi e uma característica pessoal do participante.
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DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 30/10/14: feita por Diecilene
(Skate Solidário). As correções aplicáveis foram anotadas para
encaminhamento ao site.
2. Apresentação Gestora do CÉU: Carla Tomas faz um convite
ao Fórum Multientidades para que realize suas reuniões na sede
do Céu. Monica Mation (Casa da Amizade) agradece e informa
que em discussões anteriores na Multi chegou-se ao acordo de
que as reuniões do Fórum sejam feitas em sistema de rodizio em
várias Entidades e Escolas para que os participantes possam
conhecer os diferentes espaços na Comunidade.

info

3. Pauta : Esporte / Lazer e Comemoração dos 20 anos do
Fórum Multientidades
3.1 . Apresentação GT Esportes (vide power point no site).
Marcelo (Skate Solidário) expõe imagens com um mapeamento
detalhado dos espaços para práticas esportivas em Paraisópolis
e as condições para uso : 1) Escola Homero – possui quadra e
pode ampliar o público atendido; 2) Escola Maria Zilda – possui
quadras, não possui nenhum tipo de atividade regular, mas pode
fazer parceria para suprir atividade física; 3) Escola Miguel
Arraes – possui quadras, ocupa os locais, mas pode fazer
parcerias; 4) Escola Dom Veremundo – tem quadras mas o
espaço, que é usado pela Comunidade, está deteriorado – aceita
parcerias; 5) Escola Perimetral – tem quadra, tem aula de
educação física durante a semana, não tem projetos esportivos;
6) ETEC – tem quadras que são utilizadas pelo projeto Esporte
pela Paz duas vezes por semana, e nos outros dias a
Comunidade pode usar; instalação de tela metálica é necessária
para proteger vidros; 7) CÉU – tem quadras e espaços para
atividade esportiva que são super utilizados pelas Escolas, pela
Comunidade e por vários projetos durante a semana e fins de
semana – a parceria com outras escolas ajudaria a
descongestionar os horários, pois tem inúmeras atividades para
crianças , adultos e idosos; 8) Quadrinha do Escadão – espaço
potencial para a prática de várias atividades esportivas, mas está
sem manutenção, com aspecto de abandono, mesmo sendo
usada pela Comunidade – parcerias seriam fundamentais e o
poder público deveria se preocupar com isso; 9) Quadrinha ao
lado do Condomínio Vermelho – não possui atividades regulares,
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a praça se encontra em péssimo estado sendo necessário um
plano de conscientização para a utilização deste espaço ; 10)
EMEI Roberto Burle Marx – possui quadra, a Comunidade usa
nos fins de semana ; 11) Quadra da Rua Dr. José Augusto – é
bastante utilizada, é mantida pelos usuários ,não tem nenhum
projeto e se encontra em más condições ; 12) Escola Etelvina –
tem quadras, aulas de educação física durante a semana e não
tem horários para uso da Comunidade ; 13) Espaço A Praça é
Nossa – espaço feio, sujo, muito deteriorado, a quadra de
basquete não oferece condições de uso, a pista de skate está
destruída, virou local para depósito de lixo e carros
abandonados; 14) Escola Paulo Freire – possui quadra, de
segunda a sexta tem aulas de educação física, não tem projetos
e a Comunidade não usa ; 15) CCA – tem quadras, a
Comunidade usa e está aberto a parcerias ; 16) Campo do
Murão – é grande, sem projetos, a Comunidade usa porém é só
um espaço particular murado de terra batida ; 17) Campo do
Palmeirinha – utilizado com projetos e torneios, com grama
sintética e perfeitas condições de uso, a Comunidade usa em
alguns horários, tem Caminhada da Terceira Idade desde 2002 –
quem cuida da Associação Palmeirinha atualmente é o Sr
Chiquinho e seria bom uma reunião do GT com ele para
possibilitar a otimização do espaço pela Comunidade ; 18)
Bovespa – tem espaço esportivo e possuem profissionais da
área ; 19) Pista de Skate do Brejo – está em condições de uso,
os skatistas locais mantém, porém existem algumas invasões ao
redor ; 20) Einstein /PECP – tem quadra para a Comunidade,
atividades lúdicas e esportivas, várias parcerias, qualquer grupo
interessado pode solicitar com antecedência ; 21) Casa da
Amizade – quadra construída há pouco tempo, tem regras de
uso para a Comunidade ; 22) CAPS – espaço de convivência e
circulação utilizado somente para o pessoal do CPAS, possui
atividades nas dependências do Céu ; 23) Skate Solidário – os
projetos e atividades estão atualmente sendo realizados no Céu ;
24) Pavilhão Social – espaço para Ong’s, área de lazer e
esporte.
Foi comentada a necessidade de atividades para cadeirantes.
Monica Mation (Casa da Amizade) fala que seria muito
importante fazer encaminhamentos a partir das informações
acima. O que fazer sobre as quadras abandonadas? Talvez
elaborar uma carta para a Secretaria de Esporte e Lazer. Os
projetos que eram Escola da Família durante o fim de semana
aparentemente dependem de cada Escola querer - é algo a se
trabalhar. Juliana (Alef) informa que, com relação à Praça é
Nossa, Luciana Temer de SMADS pode encaminhar à Secretaria
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de Cultura e Esportes, esteve lá, tirou fotos e talvez possa
revitalizar o espaço.
Cleiton, supervisor de Esportes da Subprefeitura de Campo
Limpo, informa que tem como articular esta praça e que ela pode
ser adotada por uma empresa; isso deve ser conversado com o
Conselho Participativo. Informa também que existem na cidade
de São Paulo 298 CDCs (Clubes de Comunidade). O GT Esporte
e Lazer irá marcar uma reunião com ele.
Foi mencionado que a Brahma está patrocinando a recuperação
de quadras esportivas.
3.2.Comemoração dos 20 anos do Fórum Multientidades: a
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comissão organizadora deste evento realizou um levantamento
dos acontecimentos significativos e apresentou através da Linha
do Tempo (vide site). A Multi é uma rede aberta de Organizações
criada em julho de 1994, que se reúne regularmente na última
quinta-feira de cada mês em local rodiziado entre as Entidades
da Comunidade. Para se manter independente, não tem
vinculação política, religiosa, comercial ou empresarial. A
missão: articular e integrar ações em rede que contribuam para a
melhoria da qualidade de vida na Comunidade como um todo. A
“pré história” tem início em 1983 com a criação da União dos
Moradores e Comércio de Paraisópolis. Importante também
registrar que em 1992 o Dr. Horácio, um infectologista de
Ribeirão Preto, organizou o 1º Curso de Formação de Agentes
Comunitários de Saúde e catalisou os esforços da Comunidade.
No fim da apresentação, Cristina (Entreatos) passa um vídeo
produzido pela Entreatos com apoio da Comissão Organizadora
deste evento com depoimentos que registram a estória mais
antiga de Paraisópolis.
3. Informes:
Andrea (SPVV) informa sobre a unidade de atendimento
psicossocial para jovens e famílias, que fica perto do metro
Capão Redondo e que os encaminhamentos podem ser feitos via
CREAS ou ligação direta.
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4. Próxima reunião: na UMCP (União de Moradores e Comercio
de Paraisópolis)
Pauta: retrospectiva 2014/planejamento 2015

todos
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