
Fórum Multientidades de Paraisópolis 

O que é?  

• Rede de organizações criada em julho 1994; 

• Congrega entidades que desenvolvem trabalhos sociais na comunidade de Paraisópolis; 

• Aberta aos que compartilham objetivos; 

• Reúne-se na última 5ª feira de cada mês em local em rodízio entre as entidades; 

• Missão e forma de operação construídas/aperfeiçoadas ao longo do tempo 

O que não é ?  

 Vinculação política: não 

 Vinculação religiosa: não 

 Vinculação comercial: não 

 Vinculação empresarial: não 

 Não tem sede, corpo dirigente ou hierarquia 

Pré história da Multientidades 

1983 - Criação da União de Moradores e Comércio de Paraisópolis; 

1992 - Mobilização contra Projeto Viário do Governo Maluf; 

1992 - Dr. Horácio (Posto de Saude) organiza o primeiro curso de formação de Agentes 

Comunitárias de Saúde; 

1994 - Segundo curso de formação de Agentes Comunitárias de Saúde; 

1994 - Luta pela reabertura do posto de saúde após reforma/ampliação (Hoje UBS – 1); 

Linha do tempo Multiendidades 

Primeiros 5 anos 

1994 - Criada em julho a “Comissão Multientidades de Paraisópolis”; 

1994 - Abaixo assinado reivindicando construção de escola (Multi + direção EE Homero); 

1996 - Einstein contrata Diagonal para Diagnóstico de Paraisópolis; 

1997 - Implantado o PECP e Curso de Agentes Comunitários de Saúde; 

1998 - Instalada primeira linha de ônibus em Paraisópolis; 

1999 - Multi e UMCP organizam assembleia de cadastramento para demanda escolar;  

1999 - Mapeamento das vielas mais importantes para asfalto (mutirão D. M. Izabel); 

1999 - Multi desenvolve pesquisa por amostragem “Condições Físico-Ambientais das 

Residências de Paraisópolis" (para mapeamento do lixo nas cinco micro regiões); 



10 anos 

2000 - Correspondência da Multientidades para Secretaria Municipal de Educação solicitando 

alteração da liderança da EMEF Paulo Freire; 

2000 - Evento Campo Limpo 2000; 

2001 - I Seminário “Xô Lixo! Repensando os resíduos de Paraisópolis” (Ações em conjunto com 

poder público); 

2001 - 1o Encontro de Catadores de Paraisopolis, organizado pelo Grupo Tarefa Lixo da 

Multientidades; 

2001 - Multientidades encaminha às secretarias estadual e municipal de Educação “Relatório 

de demanda escolar; 

2002 - Multientidades encaminha às Secretarias Estadual e Municipal de Educação “Relatório 

de demanda escolar” (atualizado); 

2002 - Correspondência para Prefeita apontando que somente 54% das crianças de 

Paraisópolis conseguem estudar dentro da comunidade; 

2002 – Agenda 21 

2003 - Formado GT Multi sobre Adolescência; 

2003/2007 - Grupo de Gestores das Escolas de Paraisópolis – Reuniões mensais coordenadas 

pela Associação Crescer Sempre; 

2004 - Formado primeiro Conselho Gestor de Urbanização de Paraisopolis (1º da Cidade de SP; 

2004 - Multientidades encaminha às Secretarias Estadual e Municipal de Educação “Relatório 

de Demanda Escolar” (atualizado);  

2005 - Primeiro Conselho Gestor de Saúde (UBS I); 

2005 - Início do GT Crianças e Jovens em situação de vulnerabilidade social; 

2005 -  Consolidação da Missão da Multientidades: 

MISSÃO 

Articular e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria da qualidade de vida na 

comunidade como um todo. 

15 anos 

2006/Outubro - Ações de cadastramento de demanda para educação (creche); 

2006 - I Mostra Cultural de Paraisópolis; 



2006 - Mobilização para ampliação da UBS 1 e início da operação da UBS 2 (imóvel já alugado 

desde 2004 mas com pendências de acessibilidade; Começou a operar em 2007 como PSF); 

2007 - Articulação para abertura da primeira EMEI da comunidade; 

2008 - Início de operação da primeira EMEI da comunidade, com “turno da fome”; 

2007/2008 - Apoio a UMCP  na construção de um site de Paraisópolis, com uma sessão 

específica da Multientidades  incluindo atas de reunião – www.paraisopolis.org; 

2008 - Início do GT Capacitação, Trabalho e Geração de Renda; 

2008/Agosto – Pesquisa e cadastramento de demanda de interessados em capacitação e 

emprego; 

2009 - Apresentação do resultado da tabulação da pesquisa de interessados em 

emprego/capacitação; 

2009 - Estabelecidas as regras para as pautas das reuniões da Multientidades; 

2009/Junho/Setembro – Mutirões para cadastramento de demanda para creche no Dia 

Nacional de Vacinação; 

2009 – Concurso para seleção do Logo da Multi entidade, vencedora - Maurenice (Japão - 

PECP); 

2009 – Construção do Regimento Interno da Multientidades; 

2009 – Mobilização para criação do Grupo Articulador da Plataforma dos Centros Urbanos 

UNICEF/Grotão; 

2009 – Mobilização contra o encaminhamento de crianças de 5a serie para escola externa à 

comunidade (EMEF Neide Sollito) e para agilizar as obras da EMEF Paulo Freire; 

20 anos 

2010 - Inauguração da Rádio Comunitária Nova Paraisópolis; 

2010 - Multientidade faz análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas, Ameaças); 

2010 - Mobilização para separação administrativa e pedagógica EMEF´s Paulo Freire e 

Perimetral; 

2011 - Inauguração do CAPS Adulto (para transtornos mentais graves); 

2011 - Início de operação do AMA Paraisópolis;  

2011 - Instituído o planejamento anual Multientidades/com seleção de temas prioritários; 

2011 - 5ª Virada Esportiva - pela 1ª vez evento em Paraisópolis; 

2011 - GT Esportes da Multi faz levantamento de áreas esportivas e de lazer em Paraisópolis; 



2011-2012 – Projeto Caminho Escolar de Paraisópolis; 

2012 - Mobilização para operação da UBS 3 (readequação da obra entregue); 

2012 - Dia da Catação - Movimento Limpa Brasil; 

2012 - Jornada da Habitação; 

2012 - Debatida a Política Nacional de Assistência Social - CRAS/CREAS/SASF; 

2012 - Operação do CRAS no CEU durante alguns meses; 

2013 - Discussões sobre expectativas e papel da Multientidades; 

2013 - Concebido o controle de pendências das ações Multientidades (em implantação); 

2013 - Pressão sobre Habitação para retomada do Conselho Gestor de Urbanização; 

2014 - Articulação com DRE-CL (03 reuniões, 03 cartas) sobre demanda de edificações 

escolares; 

2014 - Participação na Virada Sustentável e no Projeto Composta São Paulo; 

2014 - Discutida pela 1ª vez na Multientidades a questão de mobilidade em Paraisópolis; 

2014 - Instalação do SASF (Serviço de Assistência Social à Família) e do CRAS (Centro de 

Referência de Assistência Social) Vila Andrade em Paraisópolis; 

2014 – Mobilização para inclusão das famílias do Pinheiral para atendimento na UBS-2 


