Ata da reunião extraordinária – Fórum Multientidades de Paraisópolis
Data: 12/02/2004, 8:30
Local: União de Moradores de Paraisópolis, R, Ernest Renam 92
Participantes: conforme lista anexa ao Livro de Atas
Pauta: eleição dos representantes das ONGs no Conselho Gestor do
Plano/Projeto de Urbanização de Paraisópolis
Sehab (Elma/Ana Paula) citou:
- Prefeitura assinou em 7/2/04 contrato com o Consorcio Hagaplan/Sondotecnica
- o produto deste contrato será um conjunto de documentos (consolidados em CD)
- as obras não fazem parte do escopo deste contrato
- Córrego do Antonico: está previsto que funcionará como estruturador viário
- ZEIS 3 (vazios) tem várias restrições imobiliárias
- Plano Diretor Regional da subprefeitura de Campo Limpo tem autonomia para
modificar o perimetro das ZEIS
- periodicidade das reuniões do Conselho gestor será decidada pelo próprio grupo
(quinzenais no inicio, mensais depois?)
- a licitação para futuras obras pode ser feita utilizando-se documentos de Projeto
Básico que serão gerados neste contrato
Recomendações apresentadas pelo Multi para Sehab:
- disponibilizar para Multi o CD do edital (nota pós reunião: recebido em 30/3/04)
para conhecimento/estudo dos gestores, permitir participação mais eficaz
- disponibilizar em cada reunião do Conselho Gestor o mapa das ZEIS
contemplando os limites de Paraisópolis e outras bases cartográficas ou fotos de
interesse para suporte das discussões
- incluir no Conselho Gestor um representante da Secretaria de Negócios
Jurídicos da Prefeitura
- empenhar-se para que os representantes do poder público no Conselho Gestor
sejam pessoas familiarizadas com Paraisópolis e comprometidas com a busca por
melhores condições de vida para a região
Uma das 3 vagas de representantes de ONGs no Conselho Gestor será ocupada
pela União de Moradores. O resultado da eleição para as demais vagas foi:
Programa Einstein na Comunidade (PECP): 9 votos
Casa da Amizade: 7 votos
Vivendo com Arte: 4 votos
Projeto Ponte: 2 votos
OCCA: 2 votos
Os membros efetivos do Conselho Gestor serão portanto a União, PECP e a Casa
da Amizade. Vivendo com Arte, Projeto Ponte e OCCA serão suplentes.

Informes:
D. M. Izabel informa que em 18/2/04 entregará na União de Moradores o
levantamento do Projeto Ponte referente à numeração de ruas.
José Rolim informa que a União de Moradores já havia protocolado na
SubPrefeitura de Campo Limpo o chamado “Planinho” de Paraisópolis.
Próximas reuniões do Fórum Multientidades:
Data: 4/03/2004, 8:30
Local: União de Moradores de Paraisópolis, R, Ernest Renam 92
Pauta: Atualização – Plano/Projeto de Urbanização de Paraisópolis
Data: 25/03/2004, 8:30
Local: Casa da Amizade (R. Taubaté s/n, Grotão)
Pauta: - Programa de Saúde da Familia (PSF)
- Eficácia dos programas das ONGs voltados para jovens
- Apresentação da ONG “Sou da Paz”

