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FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria  

da qualidade de vida na comunidade como um todo  

Desde 1994 

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PECP)
   

DESCRIÇÃO   

1. Leitura da ata da reunião de 29/jun/17: feita por Julia D e Elizandra. As 

correções aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site. 

Monica M 05/08/17 

2. Pauta 1: Igualdade de Gênero: (vide ppt no site www.paraisopolis.org) 
Julia D (Cartão Nova Paraisopolis) fez apresentação preparada pelo GT de 
Igualdade de Gênero que incluiu aspectos sobre a ação da mulher no mercado 
de trabalho e a desigualdade salarial e de cargos entre homens e mulheres. 
Foram citadas leis a favor da mulher no mercado de trabalho (apresentar 
percentuais na próxima reunião). 
Referente à necessidade e direitos básicos da mulher, foi sugerido o 
documentário “O homem dos absorventes”. 
A AMP oferece o curso “Mãos de Maria”, voltado em geral a mulheres, com o 
intuito de através da culinária proporcionar-lhes oportunidades no mercado de 
trabalho e uma independência financeira. Algumas das mulheres que cursaram 
apresentaram um retorno positivo. Também houve o relato de mulheres que 
procuraram o curso, mas não o fizeram pela não aprovação do marido. 
Foram abordados também os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU, as iniciativas “globais”, o empoderamento na prática e as formas de 
promover a igualdade de gênero. Comentou-se o argumento de que uma das 
formas de promover a igualdade de gênero entre crianças e adolescentes é 
através do diálogo, brincadeiras e informação. 
Julia D. oferece oficina. Interessados devem fazer Inscrição com Gisele na 
AMP. 
Elizandra comenta sobre o grande dilema que a comunidade vive com os 
impactos do pancadão de 4af à noite até 2af de manhã. Jovens e crianças 
envolvidas em drogas, bebidas, relações sexuais consentidas ou não, impedem 
o sono, translado de ambulâncias e dificuldades para se deslocar para o 
trabalho  
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31/08/17 

 

 

 

 

3. Pauta 2: Zeladoria: Adriana B (Ecoação) fez apresentação (vide ppt no site 

www.paraisopolis.org) preparada pelo GT Zeladoria, cujo conceito inclui 
manutenção do sistema viário, rede de drenagem, limpeza urbana, vigilância 
sanitária e epidemiológica, uso/ocupação do solo, varrição de ruas, 
conservação de jardins e de áreas verdes públicas. Relatou a pesquisa feita 
pelo GT especificamente para este fim, com 40 entrevistas de campo em 2017 
buscando captar a percepção dos moradores sobre o tema zeladoria. A 
abordagem ao entrevistado na pesquisa foi feita propiciando total liberdade para 
as queixas. As maiores insatisfações apontadas são em relação a baile funk, 
lixo, esgoto, carros abandonados, falta de limpeza e enchentes. Adriana 
esclareceu também que foi realizada pesquisa sobre a percepção das 
instituições de Paraisópolis; de 67 convites o GT conseguiu resposta de 11 
instituições, cujas visões foram resumidas na apresentação.  
Emerson B. (UMCP) listou as tratativas em andamento junto aos órgãos públicos, 
principalmente Prefeitura Regional de Campo Limpo. Abordou o assunto dos 
carros abandonados na região: hoje chega à quantidade de 201 em Paraisópolis 
aproximadamente. Relatou casos de carros trazidos de outras regiões. Foram 
apresentadas várias fotografias de pontos viciados, carros abandonados e 
situações críticas como o caso do CRAS, que está com sua porta de 
acessibilidade (atrás da unidade) tomada pelo lixo, impossibilitando seu uso. 
Sobre a operação CATA BAGULHO foram apresentadas algumas das 
dificuldades em relação ao conhecimento do serviço oferecido e a utilização por 
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certa parte da população. Teresa vai verificar. Foram relatados os resultados de 
uma conversa feita com um grupo de pre-adolescentes frequentadoras da 
Educação Cidadã no PECP. Referente ao serviço de coleta do lixo Emerson B. 
(UMCP) destacou que o horário e rota de circulação dos caminhões não pode 
coincidir com o horário e rota das vans escolares e que qualquer descumprimento 
deve ser informado. Emerson B. (UMCP) cita conversa com o prefeito regional 
Heitor S. sobre pontos viciados e ideia de colocar faixas após retirar o lixo pedindo 
colaboração do morador para conservação do espaço e revitalização.  Foi 
combinado com a Pref Regional para o caminhão não passar entre 1130 e 13h e 
assim viabilizar o fluxo das ruas para peruas escolares. Devido a reclamações 
constantes de corte de energia Emerson B (UMCP) cita que teve conversa com 
Ilume. Alguns pontos não podem ser resolvidos pois são fonte de imediato 
prejuízo. 
Com referência ao “pancadão” foram levantadas questões de insatisfação da 
população devido ao barulho e falta de segurança. Foi mencionado que apenas 
20% das pessoas que participam são moradores da região e aqueles que 
aprovam o evento são os que frequentam ou pessoas que se favorecem 
financeiramente através do comercio. Casos de complicações da saúde devido 
ao excessivo consumo de drogas e álcool durante o evento também foram 
comentados. Na próxima reunião deverão ser apresentadas estatísticas do AMA 
sobre casos referentes a este assunto.  
Helaine: as 23 famílias do incêndio de 2015 da Rua Itamotinga (antiga Rua 
Taubaté) passaram por reavaliação social, após 12 meses de recebimento do 
auxílio aluguel e, aguardam avaliação do Gabinete para verificar se receberão o 
auxílio por mais 12 meses, conforme estabelecido na Portaria 
131/SEHAB/2015. 
Vânia: aponta que em 21/jul não aconteceu a reunião interna de Sehab com o 
Secr. Hab. Adjunto referente aos CGUrbs. A reunião foi transferida para 26/07, 
mas foi cancelada novamente. A equipe técnica aguarda a reunião do secretário 
adjunto com o departamento jurídico e equipe da SEHAB sobre o C.Gestor de 
Urbanização que irá abordar a situação de todos os conselhos gestores do 
município de São Paulo.
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4. Informes:   

4.1 Retomada Conselho Gestor (C.G. Urb): Emerson B. cita que a carta redigida 
após a última Multi sobre o pedido de retomada das reuniões está pronta e pede 
a opinião das organizações sobre acrescentar algo. Reforça que o CG e a 
Multientidades precisam trabalhar juntos. 

Emerson 
B. 

31/ago/17 

4.2 Absenteísmo na UBS 1: Neuza (UBS1) divulga o agravamento do 
absenteísmo no mês de férias de julho. O foco do PSF será no território, cada 
morador deve se registrar em sua UBS de origem. O morador deve comunicar ao 
agente comunitário sobre qualquer mudança de endereço. 

GT Saúde 31/ago/17 

4.3 Mostra Cultural 2017: Monica (Casa da Amizade) divulga: palestra com Almir 
Vicentini sobre “Uso de competências socioemocionais como diferencial para o 
séc. XXI”, destinada a professores do E. Fund e E.M. Concurso Logotipo: 
vencedor Gustavo Alves 11 a do CCA São José. Concurso Redação: 40 finalistas 
serão premiados com viagem histórico-cultural à cidade de Santos/SP   

CEU 
Paraisópol

is 

18/ago 

13h30 – 16h 

 

17/ago 

4.4 Reunião sócio-educativa com as famílias: Enildo divulga MSE V.A. 05/08 9h30 

4.5 Alunos da EMEF Paulo Freire acabaram o fund. atrasados no ano letivo e não 
voltaram a estudar porque não tem vaga. Não completaram 18a para EJA. 

  

5. Próxima reunião:  UBSI rua Melchior Giola, 80 (ao lado da EMEF Paulo Freire) 

Pauta: Saúde – parte I 

todos 31/08/17   8:30h 
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