Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local:CUFA/Avante
Assunto:Reunião mensal Fórum Multientidades

Data: 26/3/2015 r1, 8:30
Por: Claudia R. (CUFA)/
Monica (C. Amiz.)
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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AÇÃO

PRAZO

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 26/02/15: feita por Andrea S. (voluntária).
As correções aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site.

Monica

2. Apresentação da entidade anfitriã (Avante): Bernardo Bonjean
(presidente) explicou que a Avante é uma financeira que estabeleceu sua
primeira loja em favela em Paraisópolis (com foco no microempreendedor;
oferece, além do micro credito (R$ 400-R$ 15.000), outros produtos
financeiros como cartão de crédito, cartão pré-pago e produtos de saúde.
Próximas lojas previstas para BH, PE e RJ.
Anunciou ainda projeto de novo produto financeiro de habitação em
desenvolvimento com o Banco Mundial para financiamento de casas de
favelas que não tenham documentação legalizada. Abriu possibilidade de
encaminhamento de projetos para apoio cultural. Estes devem ser
encaminhados à Claudia da CUFA, braço social da Avante.

info

3. Visita à Central de Triagem de Resíduos Sólidos: foi sugerido e aceito
que seja agendada para o final da próxima reunião. Ricardo (ACREP) vai
providenciar acesso do grupo.
Foi informado que esta’ sendo feita a transferência da documentação da
Secretaria de Habitação para SIURB/AMLURB (Secretaria Municipal de
Serviços/Autoridade Municipal de Limpeza Urbana). Até a data
equipamentos para operação não haviam chegado. Representante da
ACREP afirma que a Central só poderá receber equipamentos da
Coopermyre quando puder garantir a segurança. Previsão de início de
operação: final de abril/2015.
4. Pauta: Habitação / Urbanização
4.1 Apresentação GT Habitação (vide ppt no site www.paraisopolis.org): feita
por Carlos P. e Angela (Habi DEAR-Sul), que começaram a apresentação
falando da nova gestão da Habisul e da dificuldade de continuidade das
informações. Angela apresentou o histórico das intervenções, as habitações,
equipamentos e infraestrutura executados 2006-2014, as obras em
andamento, a situação das obras, o procedimento de remoção por risco.
Falou sobre as obras a executar: unidades habitacionais, urbanização e
equipamentos. Mapeada a Revisão do Plano Diretor – ZEIS. Finalizou a
apresentação com a tabela e estudos de Provisão Habitacional.
Informado que as obras do Parque Sanfona serão retomadas e que a Escola
de Música será gerida pela Secretaria Municipal de Cultura. O plano de
alocação do Pavilhão Social (8 salas) está em estudo/revisão, com
prioridades para as ONGs removidas em decorrência de situação de
risco/frentes de obra. Discute-se a possibilidade de alocar outras ongs não
cadastradas mas sem espaço para atividades e/ou Centro de Referência do
Idoso (SMADS). Previsão de entrega do Pavilhão: final de Abril.
Na área da Escola de Música, que já foi desocupada e as famílias
devidamente removidas, cadastradas/indenizadas, houve reocupação
indevida e a prefeitura está tentando desocupação pacífica.
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Em geral há resistência na desocupação devido ao valor oferecido pelos
imóveis conforme tabela da prefeitura, que por sua vez não contempla o
solo, somente as benfeitorias.
Quanto ao setor do córrego Antonico a Prefeitura informa que as cerca de
460 famílias já foram cadastradas e com Auto de Interdição para
desocuparem a área devido ao risco de desabamento. O processo deve
chegar a SEHAB via Subprefeitura de Campo Limpo.
Informados novos contatos da HABISUL: 3322-4537;
habisul@prefeitura.sp.gov.br / www.habisul.inf.br
4.2. Após a exposição da Habisul os integrantes da reunião fizeram algumas
colocações:
Monica (Casa da Amizade) indagou sobre a entrada em operação da estação
elevatória de esgoto no Grotão. Habi vai verificar.
Juliana O. (CEU Paraisópolis) citou a necessidade de zeladoria para os
equipamentos a serem entregues considerando serem prédios públicos.
Neuza (agente saúde UBS 1) informou a mudança do subprefeito de Campo
Limpo (Ganes) na semana corrente.
Juliana R. (UMCP) informou que naquele dia estava encaminhando para
Habisul uma moção de repudio enviada pela UMCP pela paralisação da
urbanização nas obras do Antonico. Foi sugerido o envio de uma nova carta da
Multi para endossar este repudio.
Mônica (Casa da Amizade) propôs que o GT de Habitação do Fórum
Multientidades participe do estudo da proposta de contenção e “congelamento”
da área do Antonico – tema a ser citado na carta da Multi à Sub Prefeitura de
Campo Limpo. Disponibilizaram-se a participar da redação da carta Juliana O.
(CEU), Claudia (CUFA), Mônica (Casa da Amizade), Eliana (PECP), Andréa
(voluntária).
Andreza (Bovespa) sugere para cada entidade aderir na mobilização como
possível, por exemplo conversando com pais de alunos conhecidamente
moradores da região para endossar a carta a ser enviada.
Claudia (CUFA) pode apoiar o movimento realizando registros audiovisuais da
situação das famílias em situação de risco e para mobilização da opinião pública
digital pelas redes sociais, com engajamento das entidades do Fórum
Multientidades.
5. Retorno do GT Meio Ambiente sobre encaminhamentos da reunião
Multi de fev/2015: diversas providências já estão sendo tomadas, entretanto
materiais para a rádio ainda não. Adriana B (Ecoação) e Sr. Ataíde (morador da
comunidade) fizeram curso de construção de cisterna de baixo custo com
captação de águas pluviais; avisam, porém, que é complexo e a aplicação é
bem restrita pois o mau uso pode levar a problemas maiores. Informa que
conseguiu aproximação com a SABESP e que obtiveram material publicitário
para distribuição `a comunidade (entregues ao fim deste encontro).
6. Informes
6.1. Curso de capacitação de empreendedores: Claudia (CUFA) informou
sobre realização do curso gratuito “Paraisópolis Empreendedora” em parceria
com a FEA / USP e AVANTE na sede da CUFA, para capacitação de
empreendedores formais e informais em conceitos básicos de administração e
marketing para alavancar seus negócios. Inscrições abertas na CUFA ou pelo
email claudia@cufasp.org.br
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6.2. Cursos PECP: Paulinho divulgou cursos de música, artesanato e coral
para alunos de 06 a 21 anos, inscrições abertas às terças e quintas no PECP.
6.3. X Mostra Cultural de Paraisópolis: Mônica (Casa da Amizade) informou
que a comissão organizadora já vem se reunindo no CEU Paraisopolis.
Informou sobre o lançamento do concurso do logotipo da Mostra em 1/abr/15,
cujas regras serão enviadas via email Multi. Proximo encontro:
6.4. Novo Conselho Tutelar no Capão Redondo: Áurea (MSE Vila Andrade)
informa conquista de mais um no Campo Limpo e afirma que o Fórum
Multientidades foi fundamental nas articulações desta conquista.
Aurea também apontou escassez de EJA em Paraisópolis.
Divulgou reunião mensal do Fórum da Criança e do Adolescente na Cáritas.
6.5. Bazar Pró-Saber: Natalia (Prosaber) divulga realização, com renda
revertida aos trabalhos da entidade.
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6.6 Rádio Comunitária: Guga Brown (Movimento Favela Me Criou) colocou em
discussão a sub utilização da rádio local, que mesmo com cinco anos de
operação ainda tem pouquíssimos ouvintes; não tem recursos como o ouvinte
falar ao vivo. Juliana O. (CEU) informou que a rádio conseguiu patrocínio da
OI para melhorias técnicas necessárias como troca da antena de transmissão,
mas que ainda assim, como rádio comunitária, não pode operar, conforme a
lei, além de 1km de raio, o que faz com que sua abrangência seja inferior ao
perímetro da própria comunidade.

info

7. Próxima reunião: na EMEI Roberto Burle Marx (R. Irapará 150)
Pauta prevista:
1ª parte: Conselho Tutelar
2ª parte: Educação - Ensino Médio (antecipação do tema de agosto/2015,
em substituição ao assunto anteriormente programado – Assistência Social –
para o qual não se conseguiu agenda de representantes dos órgãos
envolvidos)
Devolutivas:
- 15 min: Urbanização: status Pavilhão Social, reunião de 26/3/15 sobre
Antonico na SubPref CL
- 10 min: encaminhamentos GT-Agua/MA

todos
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