Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis r4a
Local:CCA São José (R. Silveira Sampaio, 585)
Assunto: reunião mensal

Data:28/07/2016, 8:30
Por:Seila M.
Folha:
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Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PECP)

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 30/06/16: feita por Gisela C. e Fabio.
As correções aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site.
2. Retorno CET: Mobilidade – Transito em Paraisópolis
Romel e L.C. Abramovich– Gestor da Área Operacional – Coordenador região
Sudeste II)
Pediu desculpas por não trazer nada de imediato, mas sim gostaria de discutir
uma política pública ampla em conjunto para uma melhor qualidade de vida, na
Educação,Saúde, etc, onde se discuta a mobilidade em Paraisópolis. Está há
vinte cinco anos na CET e há vários fatores que tornam mais complexo o
trabalho de implantação de intervenções de sinalização em Paraisópolis. Ex:
quando são proibidos estacionamentos irregulares de veículos, lidam com
vários fatores. AMA não consegue manter sinalização indicando que é proibido
estacionar.
Houve pequenos avanços, como por exemplo na Avenida Hebe Camargo,
próximo aos prédios onde foram feitas as vias de acesso; são ações pontuais.
Futuras ações:
Abramovick explicou que a área de planejamento da CET é responsável pelos
estudos mais amplos e vai estudar os problemas de Paraisópolis: sinalização
de sentidos das vias, placas de proibido estacionar, extensão do baile funk
retardando o horário de início da feira, rota do carro de coleta de lixo
atrapalhando o fluxo dos transportes na comunidade. Explicou que o foco da
atual administração da CET é no transporte coletivo (ex: 135.000
passageiros/dia no transporte coletivo que circula na Av. Giovanni Gronchi).
Foi comentada a questão dos ônibus circularem somente na Av. Hebe
Camargo, não havendo conduções que circulem no meio da comunidade
Monica M. (C.A.) pediu para ser agendada uma devolutiva de 15 min especifica
na próxima Multi com datas e prazos na direção de umasolução viável para as
principais problemáticas de Paraisópolis.
Recomendou-se envolver um representante da SPTRANS para participar
continuamente da reunião da Multientidades para que possamos cobrar
propostas. Gisela C. comentou que o GT Mobilidade da Multi estaria disponível
para participar de tais discussões com o poder publico.
Neuza (UBSI): relatou sobre o assunto mais urgente na comunidade: o buraco
na Rua Melchior Giola há quase dois anos. Segundo Elaine, a SEHAB estã
encaminhando a solução do problema.
3. Assistência Social
Cida C. e Neiva da SAS – Supervisão de Assistência Social, Campo Limpo –
(vide ppt no site). Neiva esclareceu que é pedagoga e atua há 33 anos em
Paraisopolis
SUAS = Sistema Único de Assistência Social e seus Desafios (federal).
É o sistema que pressupõe que o Estado garanta os Direitos ao cidadão.
O maior desafio é o trabalho em rede intersetorial (que é diferente de rede
sócioassistencial).
Origem: artigos 194 e 204 da CF de 1988.
Ações integradas da Politica Nacional de Assistencia Social.
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Benefícios :BPC – Benefício de Prestação Continuada para idosos a partir de
65 anos de idade; Benefícios Eventuais.
Serviços: CCA (6-15 a) , CJ (15-18 a), SASF, SAICA, MSE.
Programas: PBF
CADASTRO ÙNICO: para obter o número do NIS;faz uma análise
socioeconômica das famílias. O Governo Federal faz o cruzamento de dados.
Consegue localizar as famílias e selecionar para o programa Bolsa Família.
Neiva explicou sobre os SAICAS que abrigam vinte crianças em cada abrigo
(há três em Campo Limpo e um em Capão Redondo).
Quem compõe a Rede Socioassistêncial de Campo Limpo, Capão Redondo e
Vila Andrade:
 Órgãos Gestores – SAS / CRAS e CREAS
 Organizações conveniadas
CRAS Vila Andrade: mudança para novo Endereço prevista em breve
Apresentação do CRAS Vila Andrade (Centro de Referência de Assistência
Social): feita pelas técnicas Silvia e Helen (vide ppt no site).
 Para que serve o CRAS.
 Como atuam através de orientações, direções para que a família
atendida reivindique os seus direitos, através de benefícios, programas
e serviços.
4. Informes:
4.1 Conselho Gestor da Saúde: Brizola informa sobre o cadastro. Local: UBS I,
UBS II, UBS III e CAPS e AMA para todos. Para votar na eleição levar o cartão
da Família e RG.
4.2 Avaliação sobre os impactos do Programa PAC na comunidade de
Paraisópolis: Elaine (SEHAB) informa sobre pesquisa. Na terceira semana de
agosto será feito umquestionário com universo de 11033 domicíliose 3 oficinas
(uma oficina com os responsáveis dos condomínios, uma com os técnicos que
trabalham na prefeitura e outra com as lideranças, estando convidados
sociedade civil do Conselho Gestor de Urbanização + ForumMultientidades)
Objetivo: avaliar o impacto e grau de satisfação dos moradores de Paraisópolis
com as obras PAC-1.A empresa contratada é a COBRAPE.
4.3 Mostra Cultural:Mônica (C.A.) encorajou todos a participar com trabalhos
em sala, dança, artistas, teatro,música, oficinaspreparatóriase atividades
esportivas.Tema “No Caminho de Paraisópolis tem...”. Local: CEU Paraisópolis
4.4 SAMU:Mineiro (Central de Triagem): relata nova chamada para socorro a
cooperado na C.T. - somente após 20 ligações e 45 minutos de espera foram
atendidos. Reforça a importância de dar o CEP da rua (mesmo que próximo)
para o SAMU identificar o local do socorro.
4.5 Projeto Olhares e Olhares (Instituto Rampa):Gisela (I.Rampa) informa que
serãoencerradas suas atividades no final de julho e a exposição com as fotos
realizadas pelos alunos durante as atividades acontecerá no CEU Paraisópolis
durante a XI Mostra Cultural e Semana de Paraisópolis.
5. Próxima reunião: Pauta: Violência contra mulher + 15 min devolutiva
CET, Local: PECP- Programa Einstein na Comundade de Paraisópolis (R. Manoel
Antonio Pinto 210, tel 2151-6735
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