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QUE BOM QUE PENA QUE TAL PERCEPÇÕES EXTERNAS

DIVERSIDADE
Visão ampla da diversidade Não foi apresentado dados de paraisópolis Fazer uma pesquisa sistematizada 

dentro de Paraisópolis

-

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

E CIDADANIA

* Processo eleitoral do 

Conselho Gestor (x) 

aumentou

(X) SEHAV no conselho 

gestor e regularização 

fundiária e Obras e Projetos

Que o CRAS não atende a região local nas 

emergências, à noite e nos finais de semana

Não tem palestras socioeducativas no CRAS

Marcar a reunião com a supervisora 

da SAS para discutir as pendências e 

os encaminhamentos

-

ESPORTE, CULTURA E 

LAZER

- Ausência do poder público

Abandono das quadras

ONG's não tem apoio público somente apoio dos 

comerciantes locais

Não tem campeonato para CCS e Jovens Internos 

na comunidade

Não tem parceria das escolas com comunidade

Falta de definição do poder público para o uso da 

área 

Falta de manutenção dos aparelhos de ginástica

Ciclovia não utilizada

Fazer outra reunião com o secretário 

de esportes para apresentação 

destas questões

Levantamento das leis de 

incentivo ao esporte

Balada Campeã

URBANIZAÇÃO

- Recurso do PAC 2 Cancelado Esclarecer o trabalho técnico da 

equipe de DST - Sul / SEHAB; não é 

só Obras

-

TRABALHO E 

GERAÇÃO DE RENDA

Que bom que o tema foi 

pensado como importante

Não houve apresentação Apresentar e valorizar as iniciativas já 

existentes na comunidade que já 

focam a empregabilidade

Provocar mais informações que 

melhorem o desenvolvimento 

profissional. 

DESENVOLVER UM 

DIAGNÓSTICO COM AS 

INICIATIVAS LOCAIS



EDUCAÇÃO

* Novos convênios creches

* Compilação dados locais 

ANA (Prof.. Eduardo)

* Compilação microdados  

locais ENEM 2017 (Prof. 

Eduardo)

* CCA/CCJ não abriram vagas correspondentes  

às fechadas pelo Mosteiro S. Geraldo

* Baixa participação das escolas nas reuniões de 

Multi

* Conformismo das famílias com resultado fracos 

dos indicadores de desempenho da escola do 

filho

* Atualização das demandas das 

creches em paraisópolis

* Confirmação demandas EMEI

* Acompanhamento 1º EF

-

VIOLÊNCIA

* Retomada demanda por  

Conselho Tutelar específico 

para Paraisópolis

* Participação Multi fev/18: 

Herdeiros do Futuro e 4 

Conselheiros Tutelares CL 

* Violência contra a mulher: retomar

* Abordar problemas de bullynng como 

iniciadora de processo de suicídio e auto-

mutilação

Diligenciar / pressionar proponente 

em fev/19 para criação de CT 

específico antes do edital para 

eleições nacionais

-

ZELADORIA E 

CONSUMO 

SUSTENTÁVEL 

Temas como recebimento 

de entulhos e construção de 

parques e praças

* Ninguém da comunidade se candidatou para o 

conselho da Agenda 21

* Projetos de praças e parques

A retirada e finalização de projetos 

que não foram finalizados

Orientação da população

Verificar a possibilidade APP 

Cataki

Divulgar roteiro/ cronograma 

do catabagulho através dos 

agentes comunitários de 

saúde

SAÚDE

A saúde apresentou formas 

de informações e 

conscientização de mulheres 

referentes ao câncer de 

mama. 

* Foi citado que há pouco interesse e pouca 

procura da população. Ainda há muitas barreiras 

para que o assunto seja bem exporado com as 

famílias

Nas campanhas de vacinação levar 

informação aos lugares que a 

população mais frequenta. Ex. Bom 

Prato e em cultos religiosos

-


