
 

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 

 

 

 São Paulo, 29 de janeiro de 2015 
 

 
Para:  Diretoria Regional de Educação Campo Limpo – SME - PMSP 
Atenção:  Sr. Alexandre da Silva Cordeiro (Diretor Regional) 
 

Assunto:  Paraisópolis – demanda de edificações escolares 
 

Referência: Nossas cartas de 15/mai/14, 11/jul/14, 25/jul/14, 27/nov/14, reuniões de 6/jun/14 e 14/jul/14 
na DRE-CL e visita de campo em 19/jun/14 

 

 

 

Prezado Alexandre, 
 
Agradecemos as informações encaminhadas em seu email de 4/dez/14.  
 
Infelizmente não parece haver nenhum fato concreto relacionado ao início dos serviços de edificação da 
EMEF Perimetral II - setor 8302 (terreno Educação-1 do Mapa de Intervenções de Paraisópolis). Ao 
contrário, o inicio desta construção parece estar travado por questões fundiárias e orçamentárias. Estamos 
todos plenamente conscientes que, com o retorno das aulas na próxima semana, agravam-se os 
problemas das crianças que frequentam as EMEFs Perimetral e Casarão em edificações inadequadas ao 
uso.  
 
Com relação à demanda de creche, já amplamente documentada em nossas correspondências anteriores, 
tomamos conhecimento pela imprensa da intenção da nova equipe de gestão para acelerar a expansão de 
vagas. O secretário Chalita mencionou em 23/jan/15 a intenção de construir creches maiores que o 
convencional. Gostaríamos portanto de saber quais os planos de SME para o terreno Educação-3 do Mapa 
de Intervenções de Paraisópolis, já reservado e aparentemente desimpedido para início imediato de 
construção. 
 
O Grupo de Trabalho Educação do Fórum Multientidades de Paraisopolis gostaria de solicitar portanto uma 
reunião com o secretário Gabriel Chalita para tratar destes problemas e do encaminhamento das 
respectivas soluções. 
 
Atenciosamente,  

 
 

_____________________________________________________ 
Fórum Multientidades de Paraisópolis 

Grupo de Trabalho – Educação: 
Monica Mation – Casa da Amizade 

Rejane Santos – Associação de Mulheres de Paraisópolis 
Luciene Munõz – EMEF Paulo Freire 

 
 
c.c.: Cecilia (DRE-CL - Diretora de Planejamento); Rosangela Gorete (superv DRE-CL) 


