
 

 

 

 

 

Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis 

Local: União dos Moradores e Comércio de 

Paraisopolis - UMCP (R. Ernest Renam 1366) 

Data: 29/1/2015r1, 8:30 

Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades 

  

Por: Andrea S. (voluntária) 

Folha: 1  /  2 

 

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)  AÇÃO PRAZO 

DESCRIÇÃO   

1. Leitura da ata da reunião de 27/11/14: feita por Cristina 

(Entreatos). As correções aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao 

site. 

Monica 5/fev/15 

2. Retrospectiva 2014: foi feita uma revisão oral sumarizando as atas de 

2014: jan a jun – Andrea (Voluntária) e jul a nov – Monica (Casa da Amizade). 
info  

3. Lista de pendencias 2014: o Regimento Interno da Multi prevê 

repassar a lista completa nas reuniões de final de semestre (junho e novembro). 

Em função da comemoração dos 20 anos da Multi não foi possível fazê-lo em 

novembro. Assim, parte da reunião de janeiro foi dedicada à leitura/discussão 

das pendencias e registro das providencias requeridas, com atualização da 

referida planilha. 

Monica/ 

Andrea 

26/fev/15 

4. Pavilhão Social: Angela (SEHAB) afirma que qualquer equipamento 

público requer subordinação a uma secretaria. Há urgência em definir a 

utilização das salas do Pavilhão Social, que a princípio tem a função de abrigar 

ONG´s removidas para dar lugar à frente de obras. 

Angela 3/mar/15 

5. Radio Nova Paraisópolis: foi resgatada a sugestão de se implantar 

um programa periódico de entrevistas para divulgação do trabalho das 

Entidades. 

GT 

Comunicaç

ão 

 

6. Vídeo 20 anos da Multi: Cristina (Entreatos) sugere visualização pois 

vários dos presentes não estavam na reunião de 27/nov/14. Ficou definido que 

será apresentado durante o café que antecederá a reunião de fevereiro. 

GT Agua 26/fev/15 

7. ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio): Monica (Casa da 

Amizade) comenta que as duas escolas de Ensino Médio de Paraisópolis não 

pontuaram no ENEM por baixa presença na prova (inferior a 50% de 

participação).GT vai procurar dados mais detalhados. Gilson (UMCP) 

recomenda atenção para o acolhimento das diretoras escolares nas reuniões da 

Multi, incentivando assim sua participação. Cristina (Entreatos) sugere uma 

reunião com jovens para ouvir suas demandas e convidá-los a participar de 

programas das Entidades que atuam na comunidade e para contarem suas 

experiências; tema “Projeto do Futuro”. 

GT 

Educação  

30/jun/15 

8. EMEF Casarão e Perimetral: GT-Educação mandará a 5.a carta à 

SubPrefeitura de CL (Sr Alexandre Cordeiro) sobre providencias de substituição 

dos imóveis, pedindo reunião com o Secretário de Educação Gabriel Chalita. 

GT 

Educação 

29/jan/15 

9. Universidade Aberta: ocupa várias salas do CEU Paraisópolis e 

aparentemente ainda não está funcionando. 
info  

10. Planejamento 2015: foi desenvolvida uma dinâmica de grupo para 

levantamento de temas, pre-discussão e escolha da pauta principal das 

reuniões mensais de Multi em 2015 (vide gráfico anexo). Os temas em ordem 

cronológica serão conforme abaixo (obs: líderes de cada GT indicado com 

nome sublinhado): 

 

26/fev/15 – Tema: Meio Ambiente/Água 

GT: Adriana Barros e Adriana Jazzar (Ecoação)/ Andrea P./ Evandro/ Tereza; 

Neusa UBSI/ Juliana G. 

 

info  
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26/mar/15 -  Tema: Habitação – Urbanismo - Cipa Comunitária  

GT: Carol (Habi)/ Angela/ Ed Mídia/ Isaac/ Regiane 

 

30/abr/15 – Tema: Assistência social – Conselho tutelar – Geração de 

Renda 

GT: Luzia (SASF)/ Sheila (CCA S. José)/ Mauro (Pastoral Criança)/ Aurea e 

Ana (MSE)/ Eliana (PECP) 

 

28/mai/15 – Tema: – Saúde - Idoso I  

GT: Juliana G. / Neusa/ Marquinhos/ Evandro/ Nilde 

 

25/jun/15 – Tema: Saúde – Idoso II 

GT: Juliana G. / Neusa/ Marquinhos/ Evandro/ Nilde 

 

30/jul/15 Tema: Comunicação/ Cultura –  

GT: Rejane/Santos (UMCP)/Felipe Mota (orq)/Cristina Peres/ M. Angela, Claudia 

 

27/ago/15 Tema 1: Educação I – Família – Inclusão 

GT: Rejane/ Luciene/ Monica Mation 

Tema 2: Jovem/ Violência 

GT: Áurea e Ana Paula (MSE)/ Eliana (PECP) 

 

24/set/15 Tema: Educação II – Família – Inclusão 

GT: Rejane/ Luciene/ Monica Mation 

 

29/out/15 Tema: Mobilidade/ Transporte/ Arborização 

GT: Adriana Barros e Adriana Jazzar (Ecoação) / Ed Mídia 

 

26/Nov/15 Tema: Esporte/ Lazer 

GT: Paulo (PECP)/ Barata(UMCP)/ Marcelo e Diecilene (SKATE Solidario) 

11. Informes:   

Evandro (Subprefeitura/SUVIS) afirma que vem trabalhando a Dengue e 

Leptospirose mais integrado com os serviços de saúde na comunidade 
info  

Neusa (UBS 1) Alerta para os casos de Chikungunya, novo vírus transmitido 

pelo Aedes aegypti 
info  

Vandalismo na UBS II: Neusa (UBS I) pede ajuda para pensar em idéias a fim 

de proteger a UBSII contra o vandalismo que vem acontecendo. Um dos 

meninos responsáveis pelo problema foi identificado, optou-se por fazer reunião 

com os pais e estes não compareceram. Não há vigilância no local após o 

horário de atendimento e não é possível a instalação de câmeras pelo risco de 

serem furtadas. 

info  

Placas de “mão” e “contra-mão” na ciclovia: Ed Mídia comenta da necessidade. 

GT Esportes vai avaliar. 
GT Esporte 30/abr/15 

Levantamento das nascentes em Paraisópolis: Tereza (Supervisão de Saude 

de CL) encaminhará ao GT de Água 
Tereza 31/jan/15 

12. Próxima reunião: na ETEC;    

Pauta: meio ambiente/água 

todos 26/fev/15 

8:30 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fsites.uai.com.br%2Fapp%2Fnoticia%2Fsaudeplena%2Fnoticias%2F2014%2F03%2F05%2Fnoticia_saudeplena%2C147807%2Fchikungunya-novo-virus-transmitido-pelo-aedes-e-ameaca-real-na-ameri.shtml&ei=XnjKVNbVHIeNNr-egNAI&usg=AFQjCNEzYPO8EoKj7BRKeRV_AGQWYdILYA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fsites.uai.com.br%2Fapp%2Fnoticia%2Fsaudeplena%2Fnoticias%2F2014%2F03%2F05%2Fnoticia_saudeplena%2C147807%2Fchikungunya-novo-virus-transmitido-pelo-aedes-e-ameaca-real-na-ameri.shtml&ei=XnjKVNbVHIeNNr-egNAI&usg=AFQjCNEzYPO8EoKj7BRKeRV_AGQWYdILYA

