Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis r4
Local:Central deTriagem Paraisopolis, r. Irapará s/n
Assunto:Reunião mensal Fórum Multientidades

Data: 31/mar/16, 8:30
Por: Andrea S.
Folha:
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Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PECP)

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 25/fev/16: feita por Danilo/CCT Paraisópolis.
Correções aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site.

Mônica

5/abr/16

2.Pauta: Meio Ambiente DIALOGANDO COM O FUTURO
2.1 A importância da Educação Ambiental em Paraisópolis
 Educação Ambiental por definição e sua abrangência;
 Educação Ambiental em Paraisópolis: para aquisição de conhecimento
e desenvolvimento do senso crítico;
2.2 Projetos e ações na Comunidade de Paraisópolis:
2.2.1ACREP(Associação de Catadores Reciclando Esperança de
Paraisópolis)
 Objetivo: ampliar a coleta seletiva em Paraisópolis, de forma integrada
e sustentável;
 Parceria com a C.T. Paraisópolis (COOPERMYRE);
 Educação ambiental: informações que contribuam com a melhoria da
qualidade de vida local
 Participação: Agenda 21 local; Conselhos em diversas instâncias em
Paraisópolis, projetos que objetivam a ampliação da coleta seletiva em
Paraisópolis. Gestão do espaço de triagem provisório desde 2009,
Atividades educativas em escolas da região
 Metas:Ampliar o volume de coleta em Paraisópolis, intensificar
parcerias, requalificar o espaço para criação do “Centro de Difusão e
Educação Socioambiental”
 Projeto “Paraisópolis Limpa”: Espaço Recicle (mudança de
comportamento) e Espaço Educa (capacitação de catadores e a
conscientização de crianças, jovens e adultos por meio de atividades de
educação socioambiental)
 Estimativa de processamento de recicláveis em 2013: 8 t/mês
2.2.2 Central de Triagem Paraisópolis(C.T.P.): Em funcionamento desde
maio/2015. O equipamento, com área de 2.591 m², faz parte do projeto
de obras de urbanização da Comunidade Paraisópolis desenvolvido
pela Secretaria Municipal de Habitação.
• Parcerias: Natura, Ecoar, Ecoação, Projeto Inspire
• De acordo com os dados do IBGE, a comunidade deve gerar
mensalmente entre 840 a 1050 t de recicláveis
• A produção atual de recicláveis na CT é de aproximadamente 95
t/mês, das quais somente 10 t/mêsgerados em Paraisópolis
• Com a melhoria na qualidade do material recebido e três turnos de
operação, estima-se capacidade nominal por volta de 300 t/mês
2.2.3 Ecoponto: permitido entregar até 1m3/dia/pessoa. Itens: resíduos da
construção civil (pisos, azulejos, cimento, terra, telhas de cerâmica e
sem amianto), entulhos em geral; grandes objetos como móveis e poda
de árvores
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2.2.4 Formação de Agentes Socioambientais em Paraisópolis
Objetivo: preparar multiplicadores da proteção ambiental na comunidade
2.2.5 Visita nas escolas:
Objetivo: Conscientizar, promover e incentivar a sustentabilidade nas escolas
criando espaço de diálogo e escuta
2.2.6 PAVS (Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis)
Está inserido no Programa de Saúde da Família (PSF) do SUS. Objetivo
principal é vincular as questões ambientais aos impactos na saúde da
população; os trabalhos acontecem com o apoio do APA (Agente de
Promoção Ambiental). Maria Aurivan (UBSII) comenta que não há saúde
pública sem saúde ambiental. Os cuidados com água armazenada e lixo
disposto de forma incorreta são sempre reforçados nos diversos grupos na
UBS: diabéticos, hipertensos, gestantes, entre outros, a fim de esclarecer,
sensibilizar e ganhar adesão da comunidade.
As UBS´s tem gerenciamento interno dos resíduos. É necessário ampliar e
melhorar os serviços usando estratégias com o público infanto-juvenil pois a
mudança tem resistência. Há pouco verde na comunidade.
Maria Aurivan (UBS II) fala sobre a importância de uma campanha forte em
educação ambiental por parte da Prefeitura que alega não ter verba para a
ação.
3. GESTÃO DE CONFLITOS – MEDIÁLOGO (ppt disponível no site)
Parceria com SBIBHAE desde 2006 realizado no PECP.
É um processo colaborativo pautado no diálogo e respeito às diferenças.
O mediador é um facilitador, ajuda na reflexão e busca soluções para o
conflito na tentativa de preservar as pessoas envolvidas e evitando o poder
judiciário. O atendimento acontece no PECP. Após entrevista com assistente
social, os encontros quinzenais são de 1,5h às 2.as fs no período das 9h às
12h.
Objetivo: mudar a forma de se relacionar - é uma “reeducação ambiental no
comportamento”.
4. Informes:
4.1. Urbanização:
 Plantão Social: atendimento exclusivo para a comunidade de
Paraisópolis, na AMP provisoriamente às 5as fs 10-12h. Atendimento
para toda a região Sul na Central Social de Habitação 3as fs 9-13h
 Parque Sanfona: ficou definido que 28 famílias seriam atendidas com
base na Portaria 131/2015 SEHAB. Das 28 famílias, 12 famílias foram
inseridas no aluguel-social, 06 famílias não foram aprovadas por falta de
comprovação, 04 famílias compareceram na 2.a convocação e 06
famílias não compareceram até o momento para avaliação. Das 68
famílias cadastradas em julho/15 pela IEME, 05 famílias não serão
atendidas pois em pesquisa no Sistema Habisp consta duplo
atendimento. Portanto serão avaliadas 63 famílias, sendo que 40 já estão
cadastradas no Habisp, faltando apenas 23 para concretizar o cadastro
no sistema, o que está sendo providenciado.
 Córrego do Antonico: foram demolidas todas as casas do primeiro setor
identificado como prioritário a ser removido (setor 26 identificado como
25 em dezembro de 2014), contudo foram deixados pela Subprefeitura
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de Campo Limpo alguns entulhos de forma a conter as reocupações.
Porem há informação de que houve novamente alagamento na área por
conta do entulho deixado pela Subprefeitura. SeHabi aguarda retorno da
mesma para saber quando darão prosseguimento às remoções e à
limpeza da área de forma a melhorar a vazão do córrego.
 C.G.Urb de Paraisópolis: são 36 membros sendo que 18 da sociedade
civil e 18 do poder público, que tem a missão de serem multiplicadores
das informações. Eleição para novo mandato de membros da sociedade
civil no CGUrb ainda está suspensa em função de pendencias de
questões jurídicas resultantes das mudanças do decreto lei/plano diretor.
Haverá reunião extraordinária do CGUrb para tratar exclusivamente
deste assunto e do encaminhamento do processo eleitoral.
4.2 Crianças sem vaga nas escolas: Monica (C.A./ GT Educação) reforça a
atual situação de falta de vagas para 1.° ano E.F para 66 crianças.
4.3“Mulheres que lutam 2016”: homenagem promovida pelo Núcleo de
Diversidade e Igualdade de Gênero da DRE-C.L. este ano incluiu, entre outras
60 mulheres da região com respeitáveis históricos de luta, as 4 componentes do
GT-Educação da Multi: Rejane (AMP), Luciene (EMEF Paulo Freire), Maria (ProSaber) e Mônica (Casa da Amizade). A premiação acontecerá no CEU Campo
Limpo com show de Maria Gadu.
4.4 Cartão Nova Paraisópolis: cartão de crédito desde setembro/15.
Plantão de atendimento com consultores de venda na UMCP. Para aquisição do
cartão: CPF, RG e ser maior 18 anos, após passar por análise de perfil.
Encontros lúdicos: desenvolver senso crítico, gerar conhecimento, educação
financeira entre outros.
Julia.drezza@cartaomaisfacil.com.br Facebook: cartão nova paraisópolis
4.5 Projeto Para Coletacom o objetivo de melhorar a qualidade da Saúde da
Comunidade vem o projeto que aproveita pneus na montagem de lixeiras
decoradas. Meta: incentivar e reeducar sobre a separação correta dos resíduos.
É um grupo de jovens educando jovens e crianças. A lixeira é erguida com 4
pneus amarrados, decorados e dispostos para coleta dos recicláveis.
A lixeira é adotada por padrinhos.
4.6 2ª reunião da Mostra Cultural: divulgada por Monica (C.A.)
4.7 Oleo de cozinha: Todos estão convidados a trazer óleo de cozinha usado
para doação à C.T.!!!
5. Próxima reunião: pauta: Urbanização/ Habitação
Local CEU Paraisópolis, sala da WEB ao lado da Biblioteca
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Julia

2.af a 6.af 10 –
18h UMCP
4.af 14 às 16h
UMCP

AMP

13/04/16
14h

todos
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todos

28/abr/16
8:30h

R. Dr. José Augusto de Souza e Silva, s/n - Jardim Parque Morumbi, São Paulo - SP,
05712-040
GT:Angela, Rejane, Rosangela, Gilson
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