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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 de presença anexa (arquivada no PECP)
   

DESCRIÇÃO   

   

1. Leitura da ata da reunião de 22.02.2018: feita por Vera. As correções aplicáveis 

foram anotadas para encaminhamento ao site.  

Monica 10.04.18 

 
2.1 Comunicado PECP - Eliana S/ PECP: A parceria da Prefeitura de São Paulo com o 

PECP foi aprovada pela Secretaria de Saúde do Município frente ao cancelamento da verba 
do PROADI-SUS. Aguardamos diretrizes de um novo formato de trabalho no PECP. Aproveita 
para comunicar seu desligamento da instituição. Vários representantes das instituições da 
Multientidades declaram seu profundo agradecimento pela dedicação nos 17 anos à 
comunidade e profundo pesar pela dolorosa perda de sua participação na Multi. 
 

  

 
2.2 Pauta: Assistência Social e Cidadânia.  Apresentação disponível no site 
www.paraisopolis.org/ multientidades/atasmultientidades 
Palestra realizada por Vera Ribeiro /coordenadora do CRAS Vila Andrade I. O Centro de 
Referência de Assistência Social é a porta de entrada para a Rede Socioassistencial e 
funciona como uma unidade básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O CRAS 
é responsável por executar os serviços, programas e projetos sociais desenvolvidos pelos 
Governos federal, estadual e municipal, instalados preferencialmente em regiões de maior 
vulnerabilidade.  O objetivo do equipamento é prevenir a ocorrência de situações de 
vulnerabilidade e risco social nos territórios, promovendo fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários além da ampliação e garantia do acesso aos direitos de cidadania. 
O SUAS/ Sistema Único de Assistência Social está em construção, portanto, não está pronto. 
Campo Limpo abrange Vila Andrade I, Campo Limpo e Capão Redondo, total ~ 700mil hab. 
 
CRAS- V.Andrade I: Atende Paraisópolis e 22 bairros da região ~ 250mil hab. A equipe conta 
com uma coordenadora, 3 assistentes sociais, 1 estagiária, 3 entrevistadoras e 4 funcionários 
para limpeza, vigilância e motorista. Precisaríamos de um psicólogo pela demanda da 
comunidade. Segundo a Política Nacional de Assistência Social PNAS2004  o CRAS deveria 
atender 25mil hab. 
Total de atendimentos/2017: 20.096, média: 1.675 atendimentos/mês. Há picos de 
atendimentos por enchente/incêndios como por exemplo: mar/17 com 4.714 atendimentos 
Total de atendimentos ate’ a data em 2018 (jan/fev): 2.985  
As assistentes sociais recebem as demandas da população e supervisionam entidades de 
serviços conveniados. Há metas a serem atingidas conforme marco regulatório. Exemplo: o 
SASF Paraisópolis tem técnicas responsáveis publicadas no diário oficial para garantir 
organização e serviços bem executados. Os entrevistadores recebem treinamento importante 
do MDS (Ministério de Desenvolvimento Social) para elaborar o Cadastro Único e renovação 
deste documento por nascimento, morte, desemprego, entre outros. Há uma equipe para a 
noite que atua junto com a Defesa Civil, o CAPE (Centro de Atendimento de Emergência).  
Principais Demandas I:  
- Projeto PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família): fortalecer vínculos e 
proteção da família, promove acesso e usufruto de direitos entre outros. CB (o CRAS fornece 
40 cestas básicas mensalmente, porém há mais de 100 famílias nessa condição) 
- Atenção especial para as condições de extrema pobreza, beneficiários do BF (Bolsa 
Família), membros beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada, garantia de 1 
salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idos com 65 anos ou mais que não tem 
como prover suas necessidades), beneficiários do PBF (Programa Bolsa Familia) em 
descumprimento de condicionalidades, famílias com criancas ou adolescentes em trabalho 
infantil, famílias com criancas e adolescentes em serviços de acolhimento, situações de 
emergência no território. 
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Critérios para receber o bolsa família (segundo site MDS.gov.br): famílias em situação de 
pobreza ou extrema pobreza, com renda mensal inferior a R$85,00/pessoa e famílias com 
renda entre R$85,01 e 170,00/pessoa que tenham crianças/adolescentes entre 0 a 17 anos. 
O MSD avalia a aceitação do cadastro e o valor que será pago. O CRAS simplesmente 
alimenta o cadastro. 
Principais Demandas II: aceso ao cadastro de programas sociais, acesso a benefícios, 
regularização de documentos, transporte público, proteção e defesa à mulher, à criança, 
idoso, entre outros. 
Principais Desafios:  
Busca ativa na comunidade para inscrição no Cadastro Único,  
Aumentar encaminhamentos pela Rede Socioassistencial: hoje 5% 
Aumentar encaminhamentos feitos por outras políticas públicas: hoje de 5 a 10% 
Ampliar trabalho em rede 
Manter e incrementar a rede de serviços conveniados 
 
Vera comenta que nem todas as crianças que passam nos serviços públicos tem CAD Único, 
é feito um trabalho de incentivo ao cadastramento. 
Em maio/18 deve iniciar o serviço CCA para atender 180 crianças em convenio com UMCP, 
no espaço da antiga BMF& Bovespa isento de aluguel; outra instituição a ser conveinada 
procura imóvel para alugar e assim receber 120 crianças.  
Monica M. (C.A) sugere alteração de procedimento na SMADS de forma que a instituição a 
desistir de contrato tenha que avisar com 6 meses de antecedência, considerando a demora 
nos trâmites legais para conveniamento de nova instituição. 
O CRAS funciona de 2.af- 6.af das 8h às 18h. Apresentar CPF para cadastrar no CAD Único. 
Às 3.af/5.af atendimento à população e 2af/4af/6af fazem supervisão, visitas domiciliares, 
verificar situação de crianca ou idoso, porém mantém um assistente para atendimento 
emergencial. 
O CRAS V Andrade I é de altíssima vulnerabilidade e devido ao volume de pessoas há 
necessidade urgente de mais uma unidade do CRAS no territorio. Tiveram um enorme ganho 
com a mudança de endereço recente (lembrando da precariedade do imóvel anterior), porém 
a porta de acessibilidade na rua lateral continua interditada por conta de descarte inadequado 
de lixo constante. A prefeitura faz a limpeza e imediatamente a população descarta no mesmo 
local. 
Monica M comenta que 50% do pública da Casa da Amizade possui recebe Bolsa Familia. 
Nesta reunião foi solicitado ao CRAS: 
- Critérios para BF 
- Documentos requeridos para BF 
- Atual número de cadastros no CadUnico em Paraisópolis (para acompanhar evolução 
futura) 

 
2.3 Projeto “ Jardins da Infânca em Paraisópolis” 
Apresentação de Gisela C./Instituto Rampa e Adriana Lobo coordenadora do projeto “Jardins 
da Infância”.  
Gisela comenta que o Instituo Rampa nasceu em 2001 com foco na saúde de crianças 
especiais e foi oficializado em 2005. A mola mestra do trabalho é a melhoria da qualidade de 
vida do atendido. Alguns dos projetos realizados: Olhares & Olhares, um projeto de linguagem 
fotográfica que ocorreu em 2016 e está em fase de captação de recursos via ProAC e Rouanet 
já aprovados para novas edições; “Sacola Tropical”, um projeto de geração de trabalho e 
renda com costureiras de Paraisópolis e outras regiões. 
Adriana L. relata que o projeto do “Parque Independencia”  foi aprovado através das leis 
PROMAC (lei de incentivo que direciona parte do IPTU e ISS arrecadados) e já tem 
patrocinador para apoia-lo. A coordenadora tentou efetivar o projeto durante 3 gestões 
públicas sem sucesso. Comenta que as diferentes pastas do poder público não se conversam, 
o que dificulta muito o trabalho. Agradece a presença de Vera/CRAS e pede sua avaliação 
pessoal.  
O objetivo é revitalizar e ativar a praça existente próximo aos condomínios de prédios 
vermelho, laranja, azul e amarelo com área de 3.300m2 na rua Independência. O 
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entendimento atual do poder público é que cada prefeitura regional deve ter uma praça. Já foi 
assinado o Termo de Cooperação com a Prefeitura de São Paulo pelo período de 3 anos. 
Esta será a primeira praça de um acordo entre a Prefeitura e “Jardins de infância”, que 
revitalizará uma praça em cada Prefeitura Regional. A duração do projeto será de 12 meses 
e a previsão para o início das obras é abril/18 com estimativa de inauguração em outubro/18. 
O projeto contempla revitalização da praça e da quadra esportiva, 6 meses de atividades 
dirigidas às crianças e jovens da comunidade. Entregar o espaço revitalizado não é suficiente 
para que a comunidade se aproprie do espaço, assim teremos atividades na praça para 
demonstrar sua potencialidade. A mão-de-obra da construção e monitores serão contratados 
em Paraisópolis, além de aproximar profissionais capacitados no processo de implementação 
da praça. A direção geral do projeto será de Adriana Lobo e as atividades ficarão a cargo do 
Instituto Rampa tendo Gisela Cury como coordenadora Geral e Myriam Dimenstein como 
coordenadora pedagógica.  
O projeto de arquitetura é do Studio MK, do renomado arquiteto Márcio Kogan e prevê a 
construção de uma arena para futuras apresentações, reuniões, etc, uma área para 
brincadeiras com água, 1 biblioteca, 2 banheiros completos, 1 tanque de areia, vários bancos 
colocados no espaço, com piso drenante e acessível 100%. O paisagismo contará com o 
plantio de 15 árvores adultas, grama e outras espécies. 
As atividades previstas para o 2° semestre são contação de histórias e clube do livro, oficinas 
de pintura, de teatro, brincadeiras como “queimada”, pega-pega, pular corda, amarelinha, etc. 
promovendo sempre o espírito colaborativo e brincadeiras em grupo. 
Está prevista a manutenção da praça durante esse primeiro ano com serviços de limpeza, 
jardinagem e manutenção em geral. Durante a execução do projeto será inscrito um novo 
projeto pela lei de incentivo para garantir a continuidade da praça adotada, além da inscrição 
para a revitalização das demais praças e serem adotadas em outras regiões.  
Acreditam que ao incentivar o uso da praça, a população se aproprie e zele pelo espaço, a 
fim de garantir o bom uso da praça. 
O projeto deve durar ao menos 10 anos pela qualidade de obra. 
Monica M./CA lembra que existe mapeamento de 17 áreas para urbanização e existe uma 
área atrás do Parque Paraisopolis que vai competir om moradia e creches. Lembra também 
que em geral subutilizamos o Parque Burle Marx e por isso lançou, no passado, sugestão de 
que cada instituição levasse suas crianças ate’ o B.M. uma vez ao ano. 

3. Informes: 
 
3.1: Mostra Cultural XIII: Juliana Oliveira comenta que já iniciaram os trabalhos visando as 

maiores dificuldades dentro do tema do ano: “Matemática, caminho para descobertas. O aporte 

virá da FVV (Fundação Via Varejo). A próxima reunião será em 05.04.18 das 14h – 16h. Reforça 

a importância da participação das instituições; há verba para oficinas. Estão previstos encontros 

sócio-educativos e para gestores educacionais. Haverá um fórum de Matemática reunindo 

professores desta disciplina. 
3.2 Radio Paraisópolis: Cristiane (Inova Urbis) fala sobre a proposta de trabalhar com a 
rádio fazendo uma entrevista mensal com cada uma das instituições de Paraisópolis. A 
jornalista responsável da rádio, Carina, confirmou que o espaço para esse projeto está 
aberto. Cris se oferece para ser a entrevistadora no programa. Vai estruturar em uma 
proposta por escrito e passar para a Carina da Rádio. O calendário será elaborado, 
pensando em grandes eventos ou inscrições de cursos, para que  se aproveite para fazer 

uma divulgação das atividades. 

  

4. Próxima reunião:  
Local: CAPS III (rua Silveira Sampaio, 660) 
Pauta: Saúde I/ APAE 

  

 

 

todos 

26.04.18 

Às 8h30 

 


