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Participantes: conforme lista de presença anexa (arquivada no PECP)

   

DESCRIÇÃO   

1. Leitura da ata da reunião de 28.11.2019: as correções aplicáveis foram anotadas para 

encaminhamento ao site. 

Ana 10.2.20 

2.1 – Roda de apresentação dos participantes 
 
2.2 Retrospectiva 2019 
Um sumário dos principais tópicos da Multi a cada mês de 2019 foi apresentado por Monica 

M. (Casa da Amizade) e está disponível no site https://multientidades.virtual.org.br/wp-
content/uploads/Retrospectiva-Multi-2019_r2.pdf. Foram também apresentados tabela 

e gráfico sobre a frequência das organizações nas ultimas 12 reuniões de Multi; estes dados 
são construídos a partir da lista de presença que circula nas reuniões. 
 
2.3 Avaliação dos temas trabalhados em 2019 
 
Foram levantados os itens pendentes a partir da retrospectiva como a construção de um 
Conselho Tutelar Vila Andrade e Casa do Adolescente em Paraisópolis, atualização da tabela 
de espaços esportivos em Paraisópolis, falta de ensino médio diurno na comunidade, coleta 
seletiva não ocorre dentro do Paraisópolis (apenas no entorno para atender o Panambi), 
dados sobre os nascidos vivos em Paraisópolis (com a saúde) precisam ser atualizados. 
Alcoolismo é uma demanda do território e portanto é preciso pensar em ações. 
 
2.3 Validação dos temas para 2020 
 
Partindo da lista de temas 2019 foram definidos os temas a serem discutidos ao longo do ano 
de 2020, bem como a ordem e as referências. 
 
2.4 Composição dos GTs 
 
Foram abertas as inscrições e paralelamente validadas diversas continuidades de 2019 que 
não puderam estar presentes mas tinham sinalizado positivamente com antecedência. Cada 
GT terá um líder que se encarregará de fazer com que o grupo se prepare para liderar a 
reunião que abordar aquela temática. 
 
2.5 Calendário de temas  
O calendário de temas/GTs consolidado durante a reunião está disponível em  
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/calendário-Multi-2020-
r0.pdf . Se surgirem empecilhos de agenda os líderes de GTs devem se comunicar 

diretamente com seus pares para coordenar eventuais trocas de datas, mantendo Andrea S. 
informada. 
 

  

 
 

3. Informes 
 
3.1 CIC – Centro de Integração da Cidadania – Evanilde solicitou espaço para informar 
sobre o evento que ocorrerá no CEU Paraisópolis em 14/mar/20 (sab) com a articulação de 
diversos serviços; solicitou que os participantes informassem as principais demandas e 
participassem da reunião que ocorrerá em 17/fev/20 às 14:30 no CEU a fim de auxiliar na 
organização do evento. Foi levantada a dificuldade em registrar as reclamações sobre os 
problemas construtivos nos CDHU’s entregues em Paraisópolis; foram questionados também 
os planos de edificações para as áreas já reservadas para CDHU no Mapa de Intervenções 
de Paraisópolis. Evanilde informou que dentro do CIC há atendimento toda 4ª-feira para 
questões relacionadas aos CDHU’s. Evanilde solicitou que os serviços levantem as principais 
demandas de cursos nas ETEC’s. 
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3.2  ETEC – Renato explicitou que as ETECs não respondem à Secretaria de Educação, e 
sim à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (estadual). A EE Etelvina de Goes Marcucci, 
em parceria com o governo do Estado, terá a partir deste ano uma turma diurna em regime 
de ensino híbrido, ou seja, além do ensino médio, haverá também matérias do curso de 
administração ministrado pela ETEC. Alguns participantes questionaram como são escolhidos 
os cursos disponibilizados. Renato explicou que no caso da Escola Etelvina, a demanda veio 
da Secretaria da Educação (estadual) para que fosse executada.  Renato explicitou as formas 
de ingressar nos cursos profissionalizantes de curta duração através dos programas Via 

Rápida (viarapida.sp.gov.br) e NovotecExpresso (novotec.sp.gov.br). A partir de fev/2020 

ViaRapida oferecerá em Paraisópolis cursos de corte/costura e eletricista. Renato irá verificar 
a possibilidade de alguém da Secretaria de Desenvolvimento Econômico comparecer à 
reunião da Multientidades para discutir as demandas de cursos Via Rápida no território. Os 
participantes levantaram a necessidade das organizações atuantes no território organizarem 
as ofertas de cursos e horários para atender o máximo de pessoas possíveis e evitar 
duplicidade.  
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3.3 Comunicação entre os serviços – Alguns participantes afirmaram as dificuldades de 
comunicação entre os serviços e eventos de Paraisópolis, em que por diversas vezes os 
moradores não são informados a tempo. Daiane esclareceu que o APP Mundo Paraisópolis 
tem o objetivo de melhorar a divulgação dentro da comunidade. 

  

3.4 Acontecimento 1 de Dezembro de 2019 – Violência Policial: ocorreram reuniões com 
secretários (estaduais e municipais) e visita ao território. Ana e Paula do MSE Vila Andrade 
relataram que em uma das reuniões de território sobre Assistência Social, foi informado que 
será inaugurado um CCInter no segundo semestre de 2020 e ainda não tem local definido. 
Foi informado também que as 4 escolas estaduais terão reforma nas quadras de esporte e 
uma delas passará por reforma ampla. 

  

3.5 – Uniasselvi: graduação e pós graduação dentro da comunidade (EAD semipresencial) info  

3.6 – Filó: atendimento oftalmológico primário com preço social na forma de cartão pre-pago 
Claudio divulgou. O lançamento da loja será em Paraisopolis (Rudolf Lutz x Hebe Camargo). 

info fev.20 

4. Próxima reunião: Associação Crescer Sempre (R. Pasqualle Galup 928) 
 
Pauta: Trabalho e Geração de Renda 
GT: Claudia (PECP) e Suellen. (Crescer Sempre)

 

todos 27.2.20 

8h30 


