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Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis r5

Local: UMCP, Rua Ernest Renan, 1366

Data: 26/jan/2017;8:30h

Assunto: Reunião Mensal: Auto avaliação,

Por: Andrea S..

retrospectiva 2016 e planejamento 2017

Folha:

1/3

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PECP)

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 24/nov/2016: feita por Renato (ETEC). As
correções aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site.
2. Pauta:

Monica

10/01/17

-

A reunião teve a participação especial da voluntária Terezinha P. como facilitadora.
2.1 – Breve apresentação pessoal de cada um dos presentes e período que participa do
Fórum Multientidades.
Terezinha P. destaca que “participar” da Multi deveria significar “se envolver, atuar” e não
apenas assistir.
2.2 - Auto-avaliação da Multientidades:
Terezinha P. questiona: “Para que existe a Multientidades?”
Entre as respostas dos presentes estão: “Espaço de comunicação e troca”, “troca voluntária
e fortalecimento do trabalho em rede”, “... também serve para demonstrar ações locais que
são desconhecidos de muitos”, “impressionante articulação de políticas públicas”, “
oportunidade de apresentação de trabalho e alinhamento das ações”. “O atendido é um só:
a comunidade”, “ troca de informações e discussões concretas em prol da comunidade”, “o
fórum tem o papel de levantar necessidades e interesses da comunidade mas devido à
demanda das organizações focamos na troca de informações”, “ também é uma oportunidade
de organização dos dados relacionados à comunidade para entender quais são as
necessidades”, “ótimo espaço para trazer os problemas da comunidade e levá-los adiante”,
“...espaço para alcançar objetivos traçados mas conforme as dificuldades tomamos caminhos
diferentes”.
Terezinha retoma: “uma instituição de 22 anos passa por várias fases. Ao iniciar tudo começa
pequeno e com garra, dedicação e trabalho. Ao longo do tempo, ampliam-se as participações
e as grandes demandas das instituições podem lhe tirar a força imediata. O fórum deixa de
ser algo pequeno e familiar e torna-se um grande empreendimento. É necessário dar vida a
este crescimento.
Resumo das impressões sobre o Fórum: informação, espaço orgânico e vivo que absorve e
toma ações com maior ou menor resultado, onde muitos problemas foram levantados,
acolhidos e providenciadas suas resoluções; há controle de pendências geradas na Multi e
reunião mensal. Eliana /PECP aponta que devemos delimitar melhor o objetivo para se ter
maior sucesso nas ações. Segundo a visão de algumas pessoas que se manifestaram, o
grau de eficiência da Multi é mediano.
Juliana O./UMCP comenta que depende essencialmente do empenho de cada GT e Eliana
/PECP lembra que alguns assuntos complexos não tem encaminhamentos por falta de
espaço para discussão ou por questões de bastidores.
Gilson R pensa que o fórum está enfraquecido nas tomadas de decisões mas Terezinha P.
lembra que tudo que aconteceu até hoje tem grande importância.
2.3 - Retrospectiva de 2016 (vide ppt no site www.paraisopolis.org, aba Multientidades)
Janeiro: Retrospectiva/2015 e planejamento/2016
Fevereiro: Saúde – I e Urbanização
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Março: Meio Ambiente: Dialogando com o futuro
Abril: Urbanização/ Habitação
Maio extra: Atendimento Médico Emergencial nas escolas
Maio: Educação – I
Junho: Esportes e Mobilidade Urbana
Julho: CET e Assistência social
Agosto: Violência contra a mulher
Setembro: Saúde – II e Mobilidade Urbana
Outubro: Cultura & Comunicação e Trabalho & Renda
Novembro: Educação – II
2.4 - Assuntos relevantes que devem ser discutidos foram levantados e definiu-se a seguinte
organização dos grupos de trabalho para 2017
- Trabalho e Geração de Renda: Eliana (PECP), Ed, Elizandra, Katia
- Educaçao: Juliana, Renato, Monica (Casa da Amizade), Luciene, Maria
- Saúde: Nilde, Neuza, Aurivan (UBSII), Noeli, Tereza
- Urbanização: Juliana O., Adriana B., Nilde, Barata, Gilson (Escola do Povo)
- Zeladoria/ Lixo: Adriana B., Andrea, Ed, Barata (UMCP), Lilian, Camila
- Violência: Eliana (PECP), Enildo, Aurea, Sidneia
- Comunidade Sustentável/ Consumo Consciente: Julia (Cartão N Paraisópolis), Elizandra
- Cultura + Esporte & Lazer: Marcelo, Gisela, Juliana O (UMCP)
- Igualdade de Gênero: Julia, Elizandra (AMP), Eliana
Andreza (BMF) pede aplicação de método que chegue na população menos acessível.
Gilson R (Escola do Povo): precisamos ouvir mais os moradores.
Eliana: hoje há desvalorização dos aspectos coletivos.
Marcelo (Skate Solidário): focar especialmente nos jovens.
Eliana (PECP): vai entrar em contato com CREAS e CRAS e pedir participação na
próxima reunião
2.5. Ficou acertado que na Multi de fevereiro cada GT´s terá 10 minutos para apresentar
um plano de trabalho sobre seu tema,
2.6. Na reunião de Multi em fevereiro será definido o calendário dos temas do ano.

3. Informes:
3.1 Espaço Esportivo e Cultural BM&FBovespa:
Andreza (BM&FBovespa) aponta que o programa será descontinuado em janeiro/2017
(imóvel solicitado pelo proprietário). Após profunda avaliação interna do Instituto, foram
tomados cuidados com os funcionários e todo o ativo será doado às instituições interessadas.
É necessário fazer um pedido do material de interesse com o nome da Instituição, contato, o
que gostaria de receber e por que. O material disponível é da área de esporte, escritório,
informática,
pedagógico,
móveis,
acervo
de
2100
livros.
Enviar
para
EKINUTA@BVMF.com.br até 31/01/17.A BM&F realizou reunião com os pais para
encaminhar as crianças. Erica lembra que a BM&F Bovespa tem outros programas como
Espaço Profissionalizante, projeto de captação de recursos BVSA (Bolsa de Valores Socioambientais) em parceria com Brazil Foundation para uma bolsa mensal.

Interessados

31/1/17

3.2 Revitalização do Escadão: Lilian (UBSII), Camila (UBSIII) e Enildo (MSE V.Andrade)
relatam que a idéia é ter apoio da prefeitura e moradores para limpeza, em seguida receber
doações de tintas e cacos de azulejos e, junto com a comunidade, revitalizar o Escadão
(grafite e mosaico). Teremos apoio do Serviço de Reabilitação Social que trabalha com
jovens - MSE V.Andrade. Esclarecem que, em paralelo, a ideia é orientar sobre educação
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ambiental, conscientizar sobre o risco de doenças, abordar a questão de acessibilidade e
risco de queda pelo acesso prejudicado pelos resíduos que tornam o piso escorregadio. O
objetivo é manter o local em bom estado e contando com a colaboração de quem o utiliza.

3.3 Mostra Cultural de Paraisopolis. Juliana O. (UMCP) convida a participar da MC/2017.
Os trabalhos da MC já iniciaram. O tema é “Desperto, Descubro e Realizo”. A missão da
MC é “expor culturalmente a comunidade de Paraisópolis, ressaltando potencialidades,
valorizando as práticas pedagógicas e culturais das organizações socioeducativas, escolas e
artistas.” Apresentação dos trabalhos em 16/set/17 no CEU Paraisópolis
1.a reunião sobre a MC será no CEU Paraisópolis (sala web) em 7/mar/17 as 14:00

16/09/17
9h-17h00
07/03-14h

3.4 Cursos PECP: Eliana comunica abertura de inscrições de diversos cursos no PECP a
partir
de
13/02.
Público
jovem
e
adulto.
Mediálogo – finalizaram a parceria com o PECP mas irão atender a comunidade
gratuitamente.

13/2/17

3.5 STS CL: Tereza comunica a nova estrutura da STS-CL Distrito de Saúde Campo Limpo
Diretor de Divisão Técnica: Rogério Mattos Hochheim; Prefeito Regional: Heitor Sertão.
Coordenador: Dr Marco Antonio Carvalho Lima.
3.6 EDEPE: 1° encontro de famílias com a escola entre os dias 04/fev e 03/jun/17 das 9h30
às 12h. Av Marechal Juarez Távora, 697 Super Quadra Morumbi. F 3742-6172

1° sábado
do mês

3.7 Skate: Marcelo (Skate Solidário) disponibiliza a visita de sua equipe às escolas/ONGs a
fim de estimular o esporte e sensibilizar para o fato de o skate ser considerado esporte
olímpico. Aulas no CEU de 2.af a 5.af
3.8 Centro Dia Idoso: Noely informa previsão de funcionamento em março.

6. Próxima reunião:
todos
Pauta: Cada GT apresentará um plano de ação do tema escolhido. Definição do calendário
dos temas.

23/02/17
8:30h

.
Local: UBSII Rua Pasquale Gallupi, 951, próximo à escola Crescer Sempre
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