
  

 

 

 

Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis_r3a 

 
Local: Zoom.US Data: 26.1.2023 9h00-11h15 

Assunto: Reunião Mensal Fórum Multientidades 

Pauta: Retrospectiva 2022/Planejamento 2023  

Por: Sandra (Inst. Ela) 

Folha:  1/3 

 

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 presenças no zoom
 responsável prazo 

DESCRIÇÃO:   

1. Leitura da ata da reunião de 24.11.2023 leitura feita por Sandra Garcia. (ELA), sem correções.   

2. Roda de apresentação dos participantes, Monica Mation /C. da Amizade, Sandra Garcia./Instituto 
ELA;Tereza Rocha /UVIS-STS-CL, Marcelo Indio/OngSkateSolidário, Kidauane-Assistente Social e Laila 
-Educadora Social ( PECP) , ,Karina Almeida/União dos Moradores J. Colombo; Tatiana Costa -
Assistente Social /União dos Moradores J. Colombo e representante do Instituto Madhu; Claudia Helena 
Santos-Assistente Social e gestora/CCA-São José; Maria Ap (Cidinha) /Praça da  Cidadania ; Grazielle 
Santos/professora e voluntária da C. Amizade ;Marisa Marques/Programa Viver Melhor do Estado de SP 
;Luzimar/STS-CL ; Rayane-Mariê /Obra Sociais São Geraldo . 

  

3. Roteiro da Reunião vide link https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/roteiro-Multi-
26jan23-r1.pdf 
 

    

4. Pauta:   Enfrentamento ao COVID-19/ Retrospectiva/2022 e Planejamento/2023  
 
4.1. Enfrentamento ao Covid-19/Vacinação/Varíola dos Macacos- UBS´s de Paraisópolis  
não houve representante disponível para a reunião. A dra Aline não pode participar. Mônica sugere 
que as informações sejam compartilhadas em PPT e seja anexada à ata. 
 
4.2 . Retrospectiva/2022 apresentado por Monica M/Casa da Amizade, para acessar ppt completo 
vide link  https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Retrospectiva-2022-Multi-
jan-2023-r3.pdf 
 
Mônica apresenta o PPT do ano de 2022 dividido por meses com todos as reuniões realizadas. Os 
participantes fizeram algumas observações. Ter algum representante do CCInter nas reuniões, 
CAPS retoma seus trabalhos, seria muito importante ter um representante nas reuniões .CAPS-AD  
inaugura um novo espaço  
 
4.3. Planejamento/ Grupos de trabalho para 2023:   Organização e Divisão dos grupos de 
trabalhos de 2023 e Temas Prioritários para o trabalho dos grupos usando recursos da 
ferramenta MENTImeter (os participantes escolheram 3 temas sugeridos para serem 
desenvolvidos em cada grupo de trabalho).  
Calendário: apresentado por Monica M/CA, para acessar ppt completo vide link 
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/calendario-Multi-2023-r1.pdf 
 
Monica apresenta o PPT com a divisão dos integrantes de cada grupo de 2022; alguns participantes 
que ainda não faziam parte de nenhum grupo, pedem para ser inseridos. 
Luzimar: GT Saúde, Mariza Marques: GT Urbanização,  Karina Almeida e Tatiana Costa:  GT 
Violência contra a Mulher; Paula Felice CEU: GT: Cultura e Lazer. Nos pós reunião: inserido 
Thiago/NAC-PECP no GT Cultura e Prof Cleber - Esportes/PECP no GT Esportes 
 
Observações importantes:  
 
1-Os líderes de cada grupo têm como função articular reuniões com seus grupos de trabalho antes 
da reunião mensal habitual. 
2- Nos grupos de trabalho: ter os contatos de todos do grupo para comunicação grupal.  
3 - Os temas destacados na dinâmica proposta na reunião estão anexados a esta ata e serão 
compartilhados com os líderes de cada grupo, para eleger as demandas prioritárias.  
4- Estreitar a comunicação de grupos para serem mais atuantes. 
5- Importante a participação de um representante do CAPS e do PECP da área da Saúde no GT 
Educação. 
6- Luzimar confirma participação no GT Saúde; entende que tem muitas contribuições de 
informações técnicas para a equipe. 
7- Os participantes estão bem preocupados com a saúde emocional das pessoas e acham que 
Educação e Saúde precisam trabalhar juntos . 
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8 – Fazer um mapeamento e sinalização dos locais de atendimento das especialidades, como por 
exemplo Autismo, Álcool e Drogas, Violência, entre outros. 
9- Os Grupos de Trabalho devem preparar um “panorama da situação” de acordo com a identidade 
do seu trabalho, com estatísticas locais para monitoramento das ações . 
10 - O termo “Matriciamento” surgiu na reunião – termo muito utilizado nas UBS (discussão de casos 
mais críticos em grupos, que ajuda no trabalho de urgência de soluções).  
 
4.4  Temas Prioritários para 2023 sugestão para  os Grupos de Trabalho . 
Acesse o material da pesquisa neste link.  https://multientidades.virtual.org.br/wp-
content/uploads/mentimeter-pautas-Multi-2023.pdf 
 
Mariê (Obras Sociais do Mosteiro São Geraldo) realiza uma dinâmica na ferramenta Multimenter. 
Compartilha com os participantes um link, para coleta dos temas que devem ser abordados pelos 
Grupos de Trabalho. Cada participante escolheu até 3 sugestões e os resultados foram 
compartilhados online. Os resultados da pesquisa realizada na reunião serão compartilhado com os 
líderes e estarão disponíveis para consulta de todos no link (Link dos resultados da pesquisa) . 
Dinâmica excelente! Todos os participantes puderam dar suas sugestões. A ferramenta funcionou 
muito bem. Parabéns, Mariê e Monica!  Nos resultados muitos temas surgiram, os mais citados 
aparecem na tela em tamanho maior; será um excelente norteador para os grupos de trabalho, junto 
com os líderes, selecionarem por onde começar, por onde caminhar, dentro das possibilidade de 
atuação. 
Alguns pontos foram refletidos rapidamente pelos presentes, e nos seus grupos de trabalho poderão 
dar mais sugestões.  
 
 
Equipe presente deixa seus contatos: 
Tatiana Costa – 94777943 57  
Karina Almeida -984374860 
Marisa Marques – marisa.marques@consorciovivermelhor.com.br – fone 11995101834 

5. Informes: 

5.1 Campanha Combate à Violência e Geração de Renda, cursos profissionalizantes com 

certificação, com 50% de desconto para mulheres e meninas do Brasil, subsidiados pelo ELA, com 

monitoramento e apoio da equipe do instituto e oportunidades de trabalho. O Link de inscrição está no 

site do Instituto ELA www.institutoela.org.br  (Cursos). Será enviado por e-mail e colocado nos grupos 

de whats (compartilhem)  

5.2 2º Simpósio do ELA em São Paulo (presencial) tema: Desenvolvimento Pessoal e Profissional 

dia 25/02 - ingresso 1 pacote de absorventes (quem puder doar) para a campanha: combate à 

Pobreza Menstrual (Adote um Ciclo). As doações são entregues nas instituições de Paraisópolis. 

5.3 Seminário de Combate à Violência Doméstica Dia 08/03 das 18h30 às 20h30 (online) com 

temas importantes para informações sobre a violência. Link de acesso no site do ELA (Seminário de 

combate à Violência) totalmente gratuito para as escolas de Paraisópolis.  

5.4 Projetos da Praça de Cidadania com Maria Aparecida (Cidinha) cursos, projetos e ações 

importantes; mais informações com Cidinha ou Claudia 

Recados finais da Monica: agradece os participantes, deseja um ano muito produtivo e que os grupos 

de trabalho realizem excelentes ações. Vamos em frente! Juntos somos mais fortes!  

  

 
6. Próxima reunião (via zoom): Pauta: Enfrentamento ao COVID-19/ Vacinação 
                                                                Saúde – parte 1  
 

todos 02.03.23 

9h-11h15 
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