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AÇÃO

PRAZO
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DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 23/fev/2017: feita por Andrea Stipkovic. As correções

aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site.
2. Pauta:
Apresentação do GT DE URBANIZAÇÃO e respectivas ações previstas para o ano de
2017.
Apresentação da equipe RADDAR e dos projetos PIPA e INFORMA.
Informes
3. Apresentação GT de Urbanização - realizada pela Sol Camacho, do PIPA,
RADDAR e INFORMA
a) Apresentação equipe RADDAR: constituída por cinco arquitetos, responsáveis pelo
projeto arquitetônico do PIPA, e que já atuam com cultura dentro de Paraisópolis.
b) Apresentação projeto INFORMA: um núcleo inter-institucional de pesquisa urbanística
em Paraisópolis
c) Núcleo de pesquisa: tem com intuito principal a consolidação dos estudos urbanísticos,
uma base histórica de Paraisópolis com a coordenação entre instituições e agentes
diversos. Outro de seus objetivos é realizar a prática dessas ações trazendo tecnologias
da informação e possibilitando que o mapeamento constante auxilie nas ações daqueles
atuantes em Paraisópolis. Em termos de parcerias, a equipe já estabeleceu parcerias
com MIT (Massachusetts Institute of Technology, já com três estudantes programados
para virem ao Brasil), Escola da Cidade, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Mackenzie, Michigan University, Instituto Bardi (especificamente com o estudo e
organização de um programa educacional e realização de oficinas de design de móveis),
Insper (provavelmente com recursos), Hospital Albert Einstein + Faculdade Einstein (com
outros recursos e pesquisas realizadas in loco). Além dessas, existem ainda parcerias
não oficializadas com a SEHAB (possibilidade de estabelecer uma pessoa fixa em
Paraisópolis), URBZ (núcleo internacional de arquitetura e urbanismo) e a FAUUSP.
Eliana (PECP) sugere a consulta ao CEBRAPE/USP e o pesquisador Ronaldo Silva da
USP.
Terezinha (voluntaria) pergunta se o grupo já pensou em como trazer estudantes de
dentro de Paraisópolis.
Sol (PIPA) afirma que essa é uma das intenções deste trabalho e que o grupo está
aberto às sugestões de todos para chegar àqueles que têm interesse em participar.
d) GT de Urbanização: possui como principais metas para o ano de 2017 a avaliação da
execução das obras do Plano de Urbanização de Paraisópolis, formatando um plano de
ação que garanta a execução de cada uma das atividades previstas.
Adriana (Ecoação) perguntou o que era o projeto da União de Moradores.
Sol (PIPA) respondeu que é um projeto previsto com espaços públicos, que não sabem
ainda o andamento.
Eliana (PECP) sugeriu que fosse solicitado à Prefeitura uma devolutiva qualitativa,
conforme eles realizaram no ano de 2005.
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Juliana (UMCP) disse que em conversa com a SEHAB, eles prometeram o envio de um
membro da equipe oficial nas reuniões da Multi, ao longo das quais devem trazer esses
retornos referentes ao Plano de Urbanização.
Mônica (Casa da Amizade) insistiu para que o Conselho Gestor de Urbanização seja
fortalecido e que a informação fornecida pela Prefeitura é necessária
Valdemir/Buga (UDMC) se apresenta como uma das lideranças da comunidade, ligado à
associação de Zé Maria. Apontou que gostaria de uma eleição para votação dos
membros do Conselho Gestor. Questionou a maneira como foram aprovados os projetos
do Plano de Urbanização, que muitos (como Escola de Música, sede União) são locais
ligados à União de Moradores e que as outras instituições não possuem vez. Em sua
opinião, a União não é mais representativa de Paraisópolis.
Eliana (PECP) pontuou que, desde a nova gestão do prefeito João Doria, não houve um
acompanhamento em Paraisópolis e que é necessária uma reunião do Conselho Gestor
para que sejam feitas as cobranças necessárias.
Juliana (UMCP) se colocou à disposição de Buga para o que ele precisasse, pois as
causas pelas quais todos ali lutam são as mesmas e não é a desunião que irá ajudá-los.
O Fórum Multientidades é aberto e todos estão convidados a participar.
Buga (UDMC) questionou o porquê de tantos membros representantes de moradores (9)
do Conselho Gestor de Urbanização serem da UMCP.
Juliana O (UMCP) enfatizou a necessidade do levantamento de obras em andamento e
respectivos status, pois nenhum órgão competente tem dado retorno sobre essas
questões – nem do Governo Federal, nem Estadual nem Municipal. Afirmou que em
2016 não foi aceita uma verba do PAC por parte da SEHAB e que, só recentemente,
essa verba foi acertada na nova gestão. Juliana também deu ênfase ao entendimento
das responsabilidades de cada uma das entidades, das instituições e do governo.
Eliana (PECP) sugeriu a redação de uma carta em nome do Multientidades e de todos ali
presentes para a SEHAB exigindo novas reuniões do Conselho Gestor e Urbanização.
Mônica (Casa da Amizade) concordou com a ideia de Eliana e disse que o Buga poderá
consultar o site www.paraisopolis.org para o calendário de reuniões da Multi, sempre na
ultima 5af do mes.
Sol (PIPA) disse que o GT de Urbanização da Multi é aberto e pode receber quem tiver
interesse em participar sempre. Estão elaborando uma maquete para trabalho, com
ferramentas visuais de compreensão do tema, para tornar mais didática a discussão.
Além disso, as apresentações do Workshop com Michigan e Escola da Cidade
concentraram esforços em várias áreas, trazendo algumas novas ideias para situações
emergenciais – novas situações acadêmicas que podem ser concretizadas.
Mônica (Casa da Amizade) perguntou como será disponibilizado esse material.
Sol (PIPA) disse que será disponibilizado em maio, quando será finalizado o semestre de
estudo dos alunos de Michigan.
Terezinha (voluntária) perguntou como será realizada uma priorização das iniciativas que
serão realizadas ou não.
Sol (PIPA) respondeu que a partir do material organizado serão estudadas as
prioridades. Foram visitadas áreas junto ao córrego, aos incêndios e outros lugares em
risco, portanto, a partir deles, serão fechadas as ideias dos estudantes. Citou o projeto
PIPA como exemplo de construção e realização a partir das ideias da comunidade.
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Nesse momento, Sol apresentou um vídeo e uma sequência de slides sobre o PIPA.
Buga (UDMC) perguntou se era uma fábrica de ideias.
Sol (PIPA) respondeu que o projeto PIPA é um protótipo de uso comercial que viabiliza
os usos culturais. Como os espaços comerciais ainda não estão definidos, os
responsáveis pelo PIPA esperam mais interação do público para definir os usos finais.
Mônica (Casa da Amizade) perguntou qual era o uso de saúde proposto no projeto.
Sol (PIPA) respondeu que o uso na saúde partiu do interesse de alguns responsáveis por
consultórios populares procurarem espaços na região. Sol disse que há ainda
possibilidade de ter um outro uso educacional, com um ensino médio, por exemplo. Há a
tentativa da inclusão da municipalidade no projeto, que ainda não foi adiante. A ideia do
PIPA é de entender o espaço como um catalisador de ações e ideias.
Eliana (PECP) leu uma sugestão de minuta de carta para ser enviada à SEHAB, com a
cobrança da retomada das reuniões do Conselho Gestor, que foi aprovada por
unanimidade (vide anexo)
Mônica (Casa da Amizade) lembrou que o Conselho Gestor também é constituído por 18
membros do poder público que podem ter sido alterados com a mudança de gestão
municipal. Lembrou que é importante saber quem são os membros vigentes.
Eliana (PECP) sugeriu que exista uma lista pública com essas informações.
Suzana (Mediálogo) perguntou quando serão realizadas as novas eleições para escolha
dos membros da Sociedade Civil.
Eliana (PECP) lembrou que o Fórum Multientidades também tem o papel de cobrança
dos projetos e dos órgãos públicos.
Andrea sugeriu o contato com a Prefeitura regional de Campo Limpo.
Juliana (UMCP) disse que a Subprefeitura CL não possui esse tipo de informação. Na
SEHAB, o contato é a Amanda, que disse que não enviaram um responsável por motivo
de sobrecarga de trabalho da equipe pós incêndios.
Nadjane (UDMC) exigiu a realização de um fórum com a população, que quer participar
das ações que vem sendo tomadas na comunidade. Pediu maior transparência nas
ações e convite às pessoas de Paraisópolis. Sugeriu que fosse realizada uma reunião do
Conselho Gestor de Urbanização nas primeiras semanas da abril.
Sol (PIPA) convidou Nadjane a participar do GT de Urbanização da Multi para sugerir
ideias e ações.
Nadjane (UDMC) reclamou da ameaça de empresários em Paraisópolis, que o povo está
cada vez mais distante das ações. Disse que há doações que não estão chegando às
pessoas que foram atingidas pelo incêndio.
Vanderlei (Batukebrada) disse que essa conversa foi positiva, pois ele “sentiu” o convite.
Há necessidade de parar, entender e unir os moradores. Disse que o projeto Batukebrada
recebeu alguns dos atingidos pelo incêndio, providenciando alimentos e roupas. Essa
instituição oferece aulas de percussão, dança, capoeira com ensaios diários com jovens
e crianças.
Sol (PIPA) convidou Vanderlei a participar das ações ali discutidas. Disse que existe
certa dificuldade em chegar às pessoas em Paraisópolis e que o Fórum Multientidades é
justamente um dos espaços em que as pessoas se encontram para discutir objetivos em
comum.
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Vanderlei (Batukebrada) reclamou de carros e motos que andam loucamente pela
comunidade, em cima das crianças, sem respeito. Cobra mudanças no comportamento
geral em Paraisópolis, pois sente que a comunidade cresceu de maneira desordenada e
que o respeito se perdeu.
Juliana (UMCP) refletiu sobre como Paraisópolis é complexa e que falta compreensão da
própria comunidade sobre o quanto é necessário unir a população.
Odair (Batukebrada) reforça que um dos principais motivos pelos quais o Batukebrada
começou é o de chegar àqueles que são menos favorecidos
Eliana (PECP) agradeceu a participação de Vanderlei, Odair, Buga e Nadjane. Reforçou
a importância de se trazer novos membros da comunidade para discussão e levantou a
possibilidade de marcar alguns encontros nos fins de semana, para que as conversas
sejam mais acessíveis àqueles que trabalham.
Felipe (Crescer Sempre) enfatizou que o objetivo de reunião desse grupo é sempre
fortalecer a comunidade e que a maior participação possibilita que a informação chegue
à população.
Buga (UDMC) elogiou o projeto Batukebrada em seu primeiro ano, questionando o papel
de instituições que estão em Paraisópolis há mais tempo e que não se sabe tanto a
respeito. Lembrou a importância de José Maria para a comunidade e disse o quanto ele
precisa de um espaço para suas ações, de como seria positivo poder usar o Espaço Dia
para suas ações. Pediu uma Paraisópolis sem partidos políticos.
Odair (Batuquebrada) enfatizou a necessidade de foco a todos os participantes para a
conclusão dos projetos em Paraisópolis
4. Informes:
4.1. Denise (Crescer Sempre): divulgou Oficina para contadores de histórias na
Biblioteca da Crescer Sempre às segundas feiras. Inscrições pelo email
mirtesm@crescersempre.org.br. Divulgou também Oficina para contadores de histórias –
contar e encantar, na Biblioteca Infantil (para gestantes, pais e cuidadores, focado para
crianças entre seis meses e três anos). Inscrições pelo email acima.
4.2. Juliana (UMCP): convidou para reunião para discussão da Mostra Cultural. Em
breve serão abertas as inscrições para participação do evento em 16/09. Serão abertos
dois concursos, um para o logo do evento e outro de redação focado no Ensino Médio e
no ENEM.

Até 29/5/17

Até 12/5/17
Todos os
interessados

5/4/17

Adriana perguntou quem vai corrigir as redações. Mônica (Casa da Amizade) esclareceu
que serão corretores contratados com os mesmos quesitos exigidos pelo ENEM.
Odair (Batukebrada) disse que vai levar o pessoal para tocar. Juliana (UMCP) enfatizou
que é importante se inscrever e escolher onde gostaria de fazer as apresentações.
4.3. Eliana (PECP) – mesa de ping pong : o PECP recebeu uma doação de mesa de
ping pong, porém eles não tem um espaço adequado para colocá-la. Os interessados
devem enviar um email para elianaps@einstein.br
4.4. Eliana (PECP) – visita MAPFRE: o PECP receberá a visita de membros do
Governo da Espanha e da seguradora MAPFRE. Por isso a comunidade terá uma
movimentação intensa e com muitas pessoas de fora.

1ª sem abr

4.5. Adriana – GT Zeladoria: Levantou a questão de como cada um entende a questão
da Zeladoria, mesmo aqueles que não são do grupo.
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4.6. Odair – Batukebrada: apresentou o grupo do Batukebrada e contou um pouco de
sua história, convidando os interessados a conhecer seu espaço de ação na Rua Herbert
Spencer 120, antigo Havana’s Bar, vizinho à Escola do Povo. Seu contato é:
dadaverissimo@gmail.com
4.7. Mônica (Casa da Amizade): em devolutiva do GT-Edu, disse que as reuniões com
a Secretaria da Educação estão em andamento. Enfatizou a escassez de espaços vazios
para novos equipamentos educacionais na comunidade. Nadjane disse que existem
vários salões vazios que poderiam ser utilizados ao invés de locais que poderiam ser
destinados à habitação. Mônica (Casa da Amizade) disse que já se fez tentativas de uso
de espaços assim, sem resultados satisfatórios.
4.8. Buga (UDMC): solicitou a participação de um membro da Secretaria de Cultura ou o
auxílio de pessoas que saibam participar de editais de cultura/captação de recursos para
explicação. Disse que poucos na comunidade sabem realizar esses procedimentos, e
que a população precisa ser melhor informada sobre esses procedimentos.
Nadjane (UDMC) enfatizou que poucos sabem participar desses processos e questionou
que há pessoas que não conseguem participar da Mostra Cultural, porque não são
aceitos.
Mônica (Casa da Amizade) apontou que desconhece empecilhos à participação de
interessados na MC. Sugeriu também alguns vídeos e portais do YouTube que possuem
explicações didáticas para esses processos de editais. Reforçou que as inscrições da
Mostra serão abertas no site paraisopolis.org.
Juliana (UMCP) reforçou que nenhum dos artistas participantes locais da Mostra é
remunerado para participar. Em geral somente um artista externo escolhido pela
Comissão Organizadora é convidado e recebe um cachê.
Nadjane (UDMC) pediu que alguém dê mais importância à UDMCP e um espaço para
seu trabalho.
Marcelo (Skate Solidário) reforçou que para participar de editais, a instituição precisa ser
documentada e ter uma série de registros, por isso, muitos precisam se atentar a essas
questões.
4.9. Sol (PIPA) – Primeiro CINEPIPA : convida a todos para o evento do primeiro
CINEPIPA, que será realizado no PIPA (Rua Manoel Antônio Pinto, 302), em evento
aberto e gratuito a todos da comunidade.

todos

5. Próxima reunião: na CEMEI Irapará (Rua Irapará, 150 – ao lado da EMEI Roberto
Burle Marx, em frente à Central de Triagem)

todos

5/4/17 a
partir das
19h
27/abr/2017
8:30

Pauta prevista: Educação (parte I): Ensino Médio
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