Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis_r1
Local: CEU Paraisopolis (sala web)
(rua Dr. José Augusto de Souza e Silva, s/n)

Data: 31.01.2019, 8h30

Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades
Pauta: Retrospectiva 2018/Planejamento 2019

Por: Mônica M.
Folha: 1 /2

Participantes: conforme lista de presença anexa (arquivada no PECP)

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 6.12.2018: as correções aplicáveis foram anotadas para
encaminhamento ao site.
2.1 Retrospectiva 2018

Monica

12.12.18

A reunião foi facilitada por Julia D. (Cartão Nova Paraisópolis).
Um sumário dos principais tópicos da Multi a cada mês de 2018 foi apresentado por Monica
M. (Casa da Amizade) e está disponível no site http://paraisopolis.org/wpcontent/uploads/2019/02/Apresentacao-Retrospectiva-Multi-2018_r6.pdf. Foram também
apresentados tabela e gráfico sobre a frequência das organizações nas ultimas 12 reuniões
de Multi; estes dados são construídos a partir da lista de presença que circula nas reuniões.
Na média de 2018 foram 19 participantes por reunião, representando 11 instituições. Foi
enfatizada a importância da presença assídua das organizações.
Uma lista de pendencias é mantida na forma de planilha para gerenciar os itens que ficam em
aberto nas reuniões (ex: encaminhamento de cartas, busca de informação, etc). As listas por
tema foram distribuídas aos líderes de GT presentes para diligenciamento, totalizando 29
pendencias
2.2 Avaliação dos temas trabalhados em 2018 (em grupo)
A facilitadora Julia D. organizou a divisão dos participantes em grupos de 3 pessoas e
distribuiu entre eles os temas dos Grupos de Trabalho (saúde, educação, etc). A cada grupo
coube a análise de 2 temas, com avaliação em grupo “Que bom”, “Que pena”, “Que tal”
(sugestões para 2019). Cada grupo de 3 pessoas fez uma apresentação de 3 min
compartilhando as reflexões do grupo sobre seus temas. Os resultados consolidados estão
disponíveis em http://paraisopolis.org/wp-content/uploads/2019/02/MULTI-avaliacao-emgrupo-consolidac%C3%A3o.pdf.
Com relação ao tema Saude, Kauana (ACREP) falou sobre a quebra de tabu, sugerindo
espalhar cartazes em pontos específicos da comunidade para ajudar na prevenção de
doenças; informou que haverá curso para os catadores de lixo aprenderem técnicas para
reaproveitar móveis e equipamentos. Francisca sugere avaliar o aplicativo Cata Aqui para uso
dos catadores. Mineiro elogiou ação de vacinação no Bom Prato.
2.3 Validação dos temas para 2019
Partindo da lista de temas 2018 discutiu-se a necessidade de alguns ajustes, chegando-se a
algumas fusões/ajustes. Definiu-se os temas mais complexos aos quais serão dedicadas 2
reuniões ao longo do ano.
2.4 Composição dos GTs
Foram abertas as inscrições e paralelamente validadas diversas continuidades de 2018 que
não puderam estar presentes mas tinham sinalizado positivamente com antecedência. Cada
GT terá um líder que se encarregará de fazer com que o grupo se prepare para liderar a
reunião que abordar aquela temática.
2.5 Calendário de temas
O calendário de temas consolidado durante a reunião está disponível em
http://paraisopolis.org/wp-content/uploads/2019/02/calend%C3%A1rio-MULTI-2019.pdf.
Se surgirem empecilhos de agenda os líderes de GTs devem se comunicar diretamente com
seus pares para coordenar eventuais trocas de datas, mantendo Andrea S. informada.
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3. Informes
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3.1 Programa Multi no Ar (na Rádio Claro Nova Paraisópolis): divulgada a implantação do
programa que acontecerá na última 6af de cada mês as 13:00-13:30. O objetivo é convidar
representantes das entidades para falar sobre os trabalhos das instituições que atuam na
comunidade de Paraisópolis. A montagem da grade de programas está em curso. As
entrevistadoras serão Francisca R. e Sonia P. (ambas da Radio). O primeiro será realizado
em 1/fev/19, sendo entrevistadas pessoas com extensa atuação na Multi desde seus
primeiros anos: Margarete N. (ex-CCT Paraisópolis) e Monica M. (Casa da Amizade). Cristina
P. (ex-Entreatos) também foi convidada mas infelizmente não poderá estar presente. Para o
segundo programa em 23/fev/19 está previsto o Programa Einstein na Comunidade
(representante a confirmar)
3.2 Aniversário 25 anos da Multi
O Forum Multientidades de Paraisópolis (a “Multi” na linguagem coloquial local) completará,
em nov/2019, 25 anos operando ininterruptamente como rede na comunidade. Havendo
consenso de que cabe festejar este marco, foram discutidas algumas formas possíveis
(concurso de jingles, evento esportivo, evento de mobilização), alternativas estas a serem
discutidas na próxima reunião.
3.3 Demanda de Conselho Tutelar especifico para V. Andrade
Enfatizado trecho da resolução Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
- CONANDA 170/2014 (art 3) que explicita “Para assegurar a equidade de acesso, caberá aos
municípios e ao Distrito Federal criar e manter Conselhos Tutelares, observada,
preferencialmente, a proporção mínima de um Conselho para cada cem mil habitantes.”
A demanda levantada na Multi de fev/18 foi encaminhada através de carta protocolada na
Secretaria Municipal de Direitos Humanos em 18/jan/19 (vide http://paraisopolis.org/wpcontent/uploads/2019/01/carta-Conselho-Tutelar_r3.pdf). Enfatizada a necessidade de nos
mobilizarmos rapidamente pois está previsto que em março/2019 saem as regras do edital
para as eleições nacionais que acontecerão em out/19.
3.4 Demanda de Casa do Adolescente em Paraisopolis
A demanda levantada na Multi de out/18 foi encaminhada por email em jan/2019 através de
carta para as Secretarias Estaduais de Saude e Desenvolvimento Social, com cópia para a
SubPrefeita de Campo Limpo Sra Claudete Silva (vide site como anexo da ata de out/18.
Ficou acertado que a carta será protocolada presencialmente por D. Neusa (UBS I) no Palácio
do Governo para o Secretario Chefe da Casa Civil Gilberto Kassab
3.5 Mostra Cultural de Paraisópolis
Divulgados os esforços em andamento para contornar o fato de que não haverá em 2019
apoio da Fundação Via Varejo via Lei Rouanet ou direto.
4. Próxima reunião:
Local: CRAS V.Andrade (R. Gen. João Pereira de Oliveira, 26)
Pauta: Trabalho, Geração de Renda e Diversidade
GTs: Julia D.(Cartão Nova Paraisópolis), Claudia (PECP) e Juliana O. (UMCP)
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