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

daqualidade de vida na comunidade como um todo  

Desde 1994 

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
 AÇÃO PRAZO 

DESCRIÇÃO   

1. Leitura da ata da reunião de 26/11/15: feita por Andrea S. (voluntária) e Mineiro 

(ACREP). As correções aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site. 

Andrea 25/02/16 

2. Pauta: Retrospectiva 2015   

2.1– Apresentação da Retrospectiva – Resumo das apresentações dos GTs em 2015   

FEVEREIRO 2015 - Meio Ambiente – Temas: Resíduos Sólidos e Água 

MARÇO 2015 - Habitação e Urbanismo – Temas: histórico das intervenções, 

equipamentos executados e obras a executar 

ABRIL 2015 - Conselho Tutelar e Educação parte I– Tema: Ensino Médio em Paraisópolis 

MAIO 2015 - Saúde parte I – Tema: Idoso 

JUNHO 2015 - Mobilidade Urbana e Saúde Parte II – Tema: Lixo 

JULHO 2015 - Cultura e Comunicação – Tema: Atividades culturais em Paraisópolis 

AGOSTO 2015 - Educação II – Tema: Infantil, Fundamental, EJA 

SETEMBRO 2015 - Jovem e Violência e Saúde Parte II 

OUTUBRO 2015 - Mobilidade Urbana e Transporte e Arborização 

NOVEMBRO 2015 - Esporte &Lazer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mônica 

 

2.2 Desdobramentos durante a apresentação da retrospectiva 2015 

Dra. Carla (UBS): comentada a questão da ampliação de cobertura da saúde da família 

para as 3000 famílias ainda não cadastradas na ESF, principalmente das áreas críticas da 

Comunidade. Considera que o absenteísmo nas consultas é um problema cultural e 

também acontece nos planos médicos particulares. A mudança de telefone/celular é 

constante e prejudica o contato na confirmação de consultas. Com as gestantes o maior 

problema na falta é o acompanhamento pré natal. 

 

Gisela (Instituto Rampa): comentou sobre a prática que funciona na UBS Jd. Edite. Lá, se 

o paciente falta sem justificativa na consulta ou tratamento 2 vezes, passa para o final da fila 

de espera de consultas. 

. 

Mônica (Casa da Amizade): os interessados em receber e-mail da Multientidades deverão 

fazer o cadastramento no site www.paraisopolis.org, aba Contato: preencher seus dados e 

solicitar cadastramento no grupo Multientidades (Googlegroups) O site também pode ser 

consultado para obter informações atualizadas (notícias, atas, anexos, etc). 

Foi realizado, com grande esforço, a atualização do quadro unificado dos contatos de todas 

as instituições atuantes na comunidade de Paraisópolis. É importante cada Instituição 

confirmar seus dados. Para acesso a este cadastro ver 

www.paraisopolis.org/Multientidades/Organizações Sociais/Quadro de Instituições 

 

Karina (Rádio Nova Paraisópolis): a ideia da Rádio Nova Paraisópolis ter um horário na 

grade da programação para apresentação das Instituições participantes da Multientidades 

está confirmada para este ano. O horário sugerido é das 12:00 ás 13:00. Cris (Entreatos) 

vai fazer uma tabela com as datas e programação sugerida. 

 

Mônica (Casa da Amizade): para a desapropriação do terreno da futura EMEF Perimetral 

falta pagar R$ 18.000,00; está em trâmite jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cris 

(Entreatos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/fev/16 

 

 

 

 

 

http://www.paraisopolis.org/
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Cristiane (EMEF Paulo Freire): sugere dar o nome de alguma escola da comunidade em 

homenagem à Profa. Marisa Motta. A ideia é encaminhar a solicitação via GT Educação. 

 

Rejane (AMP): em função da baixa participação dos alunos de Paraisópolis no ENEM 

(abaixo de 50%), o resultado das escolas estaduais de Paraisópolis não é publicado pelo 

INEP. Comenta que o Colégio Porto Seguro tem um programa de encorajamento de 

participação dos alunos na prova do ENEM. Uma sugestão é fazer paralelo com o 

movimento dos estudantes estaduais para trabalho de conscientização dos alunos. 

 

Mineiro (ACREP/Central de Triagem): É importante divulgar a importância do ENEM para 

a Comissão de Pais e ter o apoio da Comunidade. 

 

Eliane (PECP): a cada ano há redução de salas do EJA por falta de alunos. É necessário 

divulgar as vagas existentes para a Comunidade – EMEF Paulo Freire, EE Homero, EMEF 

Dom Veremundo e EMEF Casarão, além de divulgar informações sobre a inscrição e 

processo de acesso às vagas. Comentada a importância da interação MSE-escolas. 

 

Neusa (UBS 1): na carreta móvel de mamografia do Programa Mulheres de Peito em out/15, 

foram mais de 700 mulheres inscritas na fila, mas apenas 400 foram atendidas. Neusa 

aponta que o GT Saúde vai continuar solicitando retorno anual da carreta. 

 

Mônica (Casa da Amizade): Na fase II do Projeto de Mobilidade Urbana pelo Banco 

Mundial está previsto o envolvimento de 500 pessoas mas para o sucesso do uso do 

aplicativo é necessária a participação e divulgação da Comunidade. Quanto mais usuários 

participarem na pesquisa, melhor a qualidade do resultado. 

 

Rejane (AMP): o tema da Mostra Cultural 2016 é “No caminho de Paraisópolis tem...”. 

 

Mônica (Casa da Amizade): sugere que se retome em 2016 as dúvidas em relação a 

abertura, ampliação da área e área de preservação do Parque Paraisópolis. 

 

Marcelo (Skate Solidário): o GT Esporte reuniu os responsáveis pelas ações esportivas de 

Paraisópolis e foi enfatizado o pouco recurso existente para a limpeza e preservação dos 

espaços. Kleiton (Supervisor Esporte da Subprefeitura Campo Limpo) diz que é necessário 

criar uma emenda para solicitar reformas. 

GT Edu 31/3/16 

2.3  Agenda 2016 (ver anexo a composição de cada GT) (vide site) 

FEVEREIRO    Saúde – Parte I 

MARÇO  Meio Ambiente 

ABRIL   Urbanização 

MAIO  Educação – Parte I 

JUNHO  Esporte / Mobilidade Urbana  

JULHO  Assistência Social 

AGOSTO  Violência 

SETEMBRO  Educação – Parte II 

OUTUBRO  Cultura / Comunicação / Esporte 

NOVEMBRO  Saúde – Parte II 

  

3. Informes   

 

 



 

 

 

 

 

Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis 

Local: UMCP – União dos Moradores eComércio 

de Paraisópolis (Rua Ernest Renan, 1366) 

Data: 28/01/2016r3, 8:30 

Assunto: Reunião Mensal  Por: Adriana Barros (Ecoação) 

Folha: 3/  5 

 

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

daqualidade de vida na comunidade como um todo  

Desde 1994 

Eleição para novos integrantes do Conselho Tutelar de CL+Vila Andrade: Gervásio 

(UMCP) informa que será no dia 21.02.16. É importante a participação e divulgação de todos 

para conseguirmos eleger candidato da região de Vila Andrade/Paraisópolis. 

 

Projeto Olhares – Curso de Fotografia Gratuito: Gisela (Instituto Rampa) divulga 

inscrições abertas em fev/2016. Serão 20 vagas, a partir de 12 anos, na Escola do Povo. 

 

Semana da Mulher: Rejane (AMP) informa que acontecerá em março. Em breve será 

divulgada a programação. 

 

Urbanização: equipe Habi informou: 

PAC 1 - Trabalho Social no Pós-ocupação: reprogramação apresentada para a Caixa 

Econômica Federal – o acompanhamento da Gestão Condominial, encerra em junho/2016. 

Cartão magnético - auxílio aluguel: cartão introduzido em out/2015 tem apresentado 

problemas na ativação em razão de erros nos dados cadastrais das famílias. A SEHAB está 

promovendo “força tarefa” envolvendo a equipe social e outros profissionais para equacionar 

os problemas de, aproximadamente, 1.000 famílias. O Plantão Social para atendimento dos 

moradores ocorre no Canteiro de Obras, na Avenida Hebe Camargo de 2ª a 6ª feira das 

10h00 às 12h00 e 13h00 às 15h00 para verificar o novo ciclo de pagamento (4 meses), 

realizar a reativação do benefício e atualizar os dados para o cartão. 

Córrego do Antonico: a Subprefeitura de Campo Limpo iniciou, em dezembro/2015, ação 

para remoção dos imóveis que foram avaliados por técnico da Secretaria Municipal das 

Subprefeituras em relação a situação de risco. As famílias que desocuparam a área foram 

inseridas no auxilio aluguel. 

Parque Sanfona: são aproximadamente 800 cadastros. A SEHAB analisará os cadastros 

para identificar as famílias que se enquadram na Portaria 131/2015, em situação de alta 

vulnerabilidade social. A Prefeitura aguarda decisão judicial quanto a desocupação da área. 

 

Central de Triagem/ACREP: Mineiro informa que a Central de Triagem fará parte do novo 

plano de coleta seletiva da Prefeitura de São Paulo – Etapa 03 prevista para Abril/16. A 

roteirização determinará área de atuação das Cooperativas de São Paulo para recolhimento 

dos materiais no lugar das Concessionárias.  

Está em estudo, junto com a área de Serviço Social da COBRAPE, núcleo de Educação 

Ambiental a ser instalado no endereço da ACREP. Falou-se sobre o projeto Espaço Recicla 

(ponto de entrega voluntária de materiais recicláveis) 

21.02.16. 

 

 

 

Fev/2016 

 

Mar/2016 

 

 

 

Jun/2016 

 

 

 

 

 

 

Abr/2016 

 

4. Eleição da equipe de administração do site www.paraisopolis.org: conforme 

previsto no regulamento publicado no site, foi realizada a eleição que deve ocorrer a cada 

2 anos. Foram eleitos por aclamação os candidatos únicos: Joildo para o cargo de 

administrador geral; Gisela C. e Monica para o cargo de conselheiras. Nova eleição 

deverá ocorrer em jan/2018. 

info  

5. Próxima reunião: na AMP - Associação das Mulheres de Paraisópolis (R. Silveira 

Sampaio 309) 

Pauta prevista: Saúde – Parte I 

todos 25/mar/16 

8:30 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.paraisopolis.org/
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Resumo da composição dos GT’s: para detalhes das organizações vide anexo. 

Saúde: Carla, Neusa, Karla, Clariane, Juliana G., Tereza, Nilde 

Meio Ambiente: Adriana B., Adriana J., Mineiro, Ricardo, Andrea, Marco, Elizandra 

Urbanização/Habitação: Angela, Rejane, Rosangela, Gilson 

Educação: Luciene, Rejane, Maria, Monica 

Mobilidade urbana: Gisela C, Adriana B., Irene Q., Gilson 

Esportes e Lazer: Marcelo, Emerson, Cleber, Gisele ou Gilnei 

Assistência social: Ladir, Elen, Vanessa, Nilde, Fabio 

Violência: Eliana, Aurea, Andrea, Rejane 

Cultura e Comunicação: Cristina P., Karina, Elizandra, Gisela C., Bruna 

Trabalho e Renda: Eliana, Rejane 

Obs: anotados os presentes em 28/jan/16. Outras pessoas que desejem contribuir devem 

fazer contato com o lider de cada GT (sublinhado acima) 

 


