Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis – r5
Local: CEU Paraisopolis,

Data: 25/11/2015, 8:30

Rua Dr. José Augusto Souza e Silva s/n
Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades

Por: Andrea S.
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PECP)
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AÇÃO

PRAZO

1. Leitura da ata da reunião de 29/out/15: feita por Gilnei, Neusa, Andrea Andrea

26/11/15

DESCRIÇÃO
S., Aurivan e Marcelo. As correções aplicáveis foram anotadas para
encaminhamento ao site.

2. Pauta: Esportes
2.1 Quadras disponíveis em Paraisópolis: Marcelo Indio (Skate Solidário)
apresenta um ppt (vide site) e discorre sobre as oportunidades e dificuldades do
Esporte em Paraisópolis.
EE Prof. Homero dos Santos Forte: abrirá sua quadra para a comunidade.
CCA e EMEF Dom Veremundo Toth: quadras abertas à comunidade.
ETEC Paraisopolis: quadras abertas à comunidade com prévio agendamento
CEU Paraisópolis: vasta programação esportiva. Projetos de parceria: ex:
esgrima, rúgbi, skate, judô. Algumas das atividades esportivas oferecidas
mediante inscrição (carteirinha): tênis, voleibol, natação, hidroginástica, futsal,
aeróbica, pilates, entre outros. O morador deve fazer a carteirinha a partir de 7
anos e não há limite de idade. Muito utilizado pela população. Aos sábados e
domingos a quadra é liberada para a comunidade.
Quadrinha do Escadão: mureta e grades bem degradadas. Em ago/15 Emerson
(UMCP) disse que as diretoras das escolas em volta da quadra (EMEFs
Perimetral e D. Veremundo) pediram cuidados especiais por ter foco de dengue
na quadra. A UMCP fez parceria com as escolas e organizou com os diretores
ofício à subprefeitura para limpeza do córrego. Aguardam lixeiras e limpeza do
entorno. Dia 29/11 haverá mutirão de pais/crianças para demarcação da quadra.
A parceria com as escolas está dando força para melhorar o espaço. EMEF
Perimetral cede espaço para guardar o material comunitário. EMEF D Veremundo
administra a quadra e também apóia a ação. Em 2016 haverá aulas de tênis aos
domingos. Foi solicitada à SubPrefeitura de CL a retirada do mato e do lixo.
Neusa (UBSI) reforça a necessidade de chamar a comunidade na ajuda da
limpeza da área para conscientizá-los, porque não adianta o poder público limpar
e a comunidade jogar lixo. Ricardo (CTP/ Central Triagem Paraisópolis) sugere
ponto de coleta de recicláveis no local.
Quadrinha ao lado do condomínio Vermelho: Área bem danificada, sem
planejamento de uso e parquinho com material de baixa qualidade está muito
deteriorado. O morador do condomínio Aguimael - projeto de futsal “Toque pra
quem sabe”, está tentando cuidar da quadra.
Grotão “perdeu” espaço de uma área de quadra para a creche Irapará.
Campo do murão: a área é particular, o CCA utiliza o espaço
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Quadra da rua dr. José Augusto de Souza e Silva: Espaço bem deteriorado mas
muito utilizado pela comunidade. Há uma placa bem eficaz com os dizeres:
“FAVOR NÃO JOGAR LIXO ENTULHO NEM USAR DROGA NA QUADRA, RESPEITAR
CRIANÇAS E ADOLESCENTES”. A quadra é usada por crianças, jovens e adultos.

Barata (UMCP) ressalta aspecto positivo onde os moradores se apropriaram do
espaço e cuidam em seu benefício. Mineiro relembra que esta apropriação
começou a partir de atividade do Sou da Paz.
Campo do Palmeirinha: É bem utilizado para projetos de futebol, torneios de rúgbi
e pelo grupo Harmonia. O campo recebeu grama sintética. O zelador do espaço,
Chiquinho, cuida da quadra há 30 anos. Há várias atividades do B+A, Associação
Palmeirinha, Craques do Amanhã. Os vestiários e banheiros são bastante
precários. Disponibilidade 2ª f a 6ª f das 7h às 17h, com horários ociosos.
Horários reservados entre 17h/22h para uso: 1,5h/sem mensalidade R$500,00.
Barata (UMPC) pede reforço para colocar outras atividades neste espaço. A
utilização é restrita pelo alto custo. Vários comentários sobre desistências de uso
por conta do valor cobrado. Mineiro comenta melhorias no Palmeirinha feitas no
âmbito do Plano de Urbanização.
Pista Skate do Brejo: É muito utilizada por skatistas, que tentam manter o espaço
mesmo com limitações. Em 2015 foram feitos reparos e pintura. A ONG Skate
Solidário não utiliza mais o espaço porque a área está cada vez mais reduzida
por ocupações e não há banheiro.
PECP/HIAE: Atividades para crianças a partir de 4 anos. Parcerias: “Instituto
Rugby para Todos” – rugby;” Projeto Escola das Artes - Mãos Solidárias” –
Handball; “Projeto Abadá” – Capoeira; Pronoger – Taekwondo. A área de
esportes é utilizada pelos beneficiários de vários setores do PECP, inclusive
beneficiários encaminhados pelo ambulatório e outros profissionais da saúde.
Casa da Amizade: há dois profissionais de Educação Física. Prof Gilnei: “Objetivo
de fortalecer os princípios de cidadania nas práticas do esporte.”
CAPS: espaço de convivência interno para os usuários do centro. Fazem
caminhadas na ciclovia e há parceria com a piscina do CEU.
Skate Solidário: o atendimento acontece na 2a f à tarde para 50
crianças/adolescentes. Obs: após o término da parceria com a Nestlé o
atendimento passou de 4 dias/sem para 1 dia/sem.
Pavilhão Social: obra parada
Ciclovia: sem continuidade; asfalto ruim e irregular
Evento de rua: Emerson (UMCP) –No dia 20/09/15- Semana de Paraisópolis, na
rua da feira aconteceram diversas atividades como por ex: judô, ping pong, skate,
rugby, etc. A escola cedeu os banheiros para uso durante o evento. A rua foi
limpa, organizada, sem carro e foi possível mostrar para a comunidade que se
pode ocupar a rua de forma diferente. A comunidade pediu para repetir várias
vezes ao ano. Prof Gilnei (Casa da Amizade) comenta a importância dos espaços
serem bem utilizados, inibindo o mal uso dos lugares.
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Bovespa - Instituto Espaço Esportivo e Cultural BM&F Bovespa: Foco nos
esportes de futebol e tênis. Reclamam sobre muito lixo descartado na porta do
Instituto.
UMCP – Marcelo (Skate Solidário) vai inserir futuramente no ppt as atividades
esportivas da UMCP
O GT de Esportes trouxe oficialmente a Virada Esportiva pela primeira vez apesar
de ter participado durante 5 anos.
3. Neusa (UBSI): pede para registrar insatisfação devido a UBSI ter se preparado
para receber a reunião do Fórum Multentidades de out/15 no posto e por se dirigir
à UMCP para a Multi de hoje, em 26nov2015. A voluntária da Multi, Andrea S.
explica que houve falha na comunicação entre as instituições e pede atenção às
mensagens eletrônicas sobre os convites das reuniões.
Fica registrada a reflexão, para melhoria na comunicação interna da Multi e futura
sugestão na reunião de jan/2016.
4. Lista de pendências: As pendências foram encaminhadas aos GT´s Esporte, GTs com
Urbanização, Educação, Urbanismo, Meio Ambiente, Empreendedorismo e
pendenci
Comunicação & Cultura, durante o mês de novembro para retorno na reunião.
as
Porém, dada a limitação de tempo, a atualização do status das pendências será
feita via correio eletrônico e informada ao grupo na reunião de janeiro/2016.
5. Informes:
5.1 Central de Triagem: Mineiro informa que a inauguração oficial da Central de
Triagem Paraisópolis foi em 24/Nov/2015. Aguardam o cadastramento dos
pequenos caminhões tipo gaiola, cedidos pela prefeitura para coleta interna de
Paraisopolis
O projeto Inspire / My Yoga ainda não começou.
5.2 Treinamento no Clube Pinheiros: Emerson (UMCP) informa que há 4 anos a
UMCP leva 9 crianças, 2x/semana, ao treinamento do Clube Pinheiros para
participarem de campeonatos.
5.3 Evento esportivo na Central de Triagem: Marcelo (Skate Solidário) promoverá
um evento relacionando esporte e educação ambiental
5.4 Esgrima: Fernando (CEU) informa que uma aluna do projeto de esgrima é
vice-campeã brasileira.
5.5 Mostra de todos os CEU´s da rede Campo Limpo: no CEU Vila do Sol5.6 CEU Paraisópolis - Comemoração 7 anos: haverá várias atividades como
mergulho com cilindros, exames de vista, atendimento com psicólogos, limpeza de
pele, corte de cabelo, entre outras, além das atividades esportivas.
5.7 Piscina CEU Paraisópolis - é aberta para quem tem carteirinha (foto +
comprovante de residência + RG).
Nos finais de semana a piscina é disponibilizada para a comunidade sem
carteirinha, com presença de guarda-vidas.
5.8 Projeto “Recreio nas férias”: no CEU Paraisópolis, tema: “Olimpíadas e
Paraolimpíadas” p/ crianças de 4 a 14 anos com carteirinha. Inscrições abertas,
400 vagas. Contato: Prof. Fernando ceuesporteparaisopolis@gmail.com
6. Próxima reunião
(Local: UMCP)
Pauta: Retrospectiva 2015, escolha temas 2016, formação GT´s, pendencias
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