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Ação de Prazo 

Convite para reunião: Em 25.07.20, Monica M. encaminhou por e-mail ao Fórum 

Multientidades/copiados a ata da reunião de 25.06.20 e convite para participação do Fórum 

de 30.07 com pauta Urbanização. Link de inscrição da reunião foi enviado por e-mail aos 

participantes das reuniões anteriores e aos que se inscreveram.  

  

DESCRIÇÃO:   

1.Leitura da ata da reunião de 25.06.2020: leitura realizada por Sandra G. A solicitação 

de correção será atendida e anexada ao site. 
 Mônica 10.08.20 

2. Roda de Apresentação/ Participantes da Reunião virtual: Monica/Casa da Amizade 
Andrea S./ volu, Katia L./Sehab, Claudia L/PECP, Ricardo A./Coopercaps, Tereza/UVIS-
STSCL, Claudia Helena/ MSE-V.A, Sandra G. e Roselene S/Instituto ELA, Guilherme 
B/SVMA, Ana Fisch/Avesso Sustentabilidade, Sirlene/COOHABRAS, Marcelo I./Ong Skate 
Solidário, Ana Batista S/MSE V.A., Boris/UDMC,, Carolina/ErêLab, Felipe Queijo/FSESP.  
Após breve apresentação dos participantes, a reunião segue agenda conforme roteiro do 
ppt anexo em  https://multientidades.virtual.org.br/forum-multientidades/atas-de-
reunioes/arquivo-de-atas/           

  

3. Pauta: Urbanização 
 
3.1 Parque Paraisópolis:  Guilherme Brito/ SVMA (Secretaria do Verde e Meio Ambinte) 
apresenta a Implantação do Parque Urbano Municipal. Esclarece o escopo de serviços, a 
divisão CGPABI- Coordenadora de Gestão de Parques e Biodiversidade Municipal e o 
processo de implantação de parque. Este parque pertence ao “Programa de Metas 
2019/20” – Meta 30.4 - Implantar 10 novos parques na cidade (SVMA). Apresenta fotos de 
Mapeamento da Vegetação. Detalha Fase 1, as ações entre 2006-2019 lembrando que 
cada ação tem uma Carta de Obrigação,. Status atual: execução de obras (Fase 2). A 
previsão de entrega do equipamento é nov/20. Neste momento de pandemia não é possível 
visita da equipe de Educ. Ambiental/UMAPAZ ou entidades/moradores da comunidade. 
A apresentação completa pode ser vista no anexo da reunião no site 
www.multientidades.virtual.org.br, Multientidades, atas Multi, Atas de Reunião . 

  

 

3.2 Projeto Praças da Cidadania/ FSESP- Fundo Social do Estado de São Paulo  

Felipe Queijo, por dificuldade de agenda, entrou na reunião somente por alguns minutos, 

deixando no chat uma sugestão de marcar nova data para falar sobre a obra em andamento 

na área conhecida como Parque Independência. 

  

 
3.3 SEHAB/Serviço Social – Atendimento ao munícipe durante a pandemia.  Katia L 
explicou que conforme decreto municipal de 17.03.20 o escritório do canteiro fechou; estão 
trabalhando à distância em especial aos munícipes em auxílio aluguel. O atendimento é 
por whatsapp ou ligação e em alguns casos específicos são feitas visitas domiciliares após 
agendamento. Descreveu o trabalho social típico de pré-urbanização (8 meses) e pós-
urbanização (12 meses) para promover readaptação no espaço e aproximação dos 
membros da futura comunidade para desenvolver pertencimento do grupo pois o tempo de 
reassentamento (sair e retornar) é muito longo. As pessoas procuram outros espaços, 
novas amizades, é preciso prepara-las para viver em condomínio. Hoje reassentam 
pessoas de 2009. A pandemia mudou o protocolo, a entrega exige maior cuidado e 
qualidade. As assembleias tem sido online. O condomínio deve ter um grupo que é eleito 
presencialmente, formado para apoiar o síndico. Os moradores tem muita dificuldade de 
conviver com regras e cuidar das áreas externas em comum. A escolha da Unidade 
Habitacional (U.H.) é complexa. Estão pensando em um atendimento via ligação 156 e 
outras ações. Os plantões sociais diários por telefone na Central de Habitação voltaram a 
funcionar. O atendimento no ed. Martinelli atende casos pontuais em relação a 
Paraisópolis. A área do Parque da Sanfona sofreu 3 reocupações e após estudo que 
mostrava a inviabilidade para parque concluiu-se pela construção de moradias.  A previsão 
de entrega de março/abril do condomínio M (50 primeiras UH do Parque Sanfona) foi 
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adiada para setembro devido à pandemia.  A área sofreu readequação para pessoas com 
deficiência, são apartamento de 2 quartos e o prédio conta com elevadores. Este edifício 
faz parte do complexo de prédios (399 UH´s) na área do Parque da Sanfona. A proposta 
inicial era do programa MCMV (MinhaCasaMinhaVida).  
Falta assinar um TPU, o que dá direito à ocupação até regulamentação fundiária, 
comprovando que o morador era de auxílio aluguel de longa data. Agora são necessárias 
outras orientações como uso dos elevadores e preparar videoconferências baseando-se 
em experiências de outros trabalhos.  O checklist é feito pelo morador presencialmente. O 
morador vai na unidade que escolheu, verifica presença de gás encanado, detalhes do 
apartamento, valores, uso da água, etc.  O projeto dos outros prédios deste complexo já 
existe porém aguardam  licitação para início das obras. O Conselho Gestor de ZEIS logo 
deve ser retomado.  
Katia explica que por fazer parte do setor Social não tem info da área técnica sobre área 
do Córrego do Antonico. Aguardam informação da área de projetos de SEHAB - técnico 
talvez venha nesta tarde na reunião do Conselho Gestor de Urbanização. Tem sido feitas 
vistorias para minimizar inundações e riscos.  Á área demanda muitos recursos. 

 
4.Informes  

 

4.1 Mostra Cultural 2020:
 

Monica M./Casa da Amizade comenta sobre a XV MC. Já realizados 2 encontros de 
gestores: 6/mar (“Diálogos para trabalho em rede”, na Graded) e 19/jun (“Como 
vencer o medo pela incerteza do amanhã”, por zoom) gentilmente facilitados pela IRIS 
Consultoria Educacional.  

Concurso de Redação realizado on line em 23.06 via Google Sala de Aula nas 3 escolas 

estaduais de EM. Concurso Logotipo lançado em março, será relançado em 1/set sob 

forma virtual.  Planejado evento virtual 19.09 (“live”) .
 

  

4.2 Instituo ELA 
Agradecimento: Sandra G. e Rose estão positivamente impressionadas com o trabalho 
em rede da Multientidades. Fizeram doação de 1000 máscaras para crianças e 1000 para 
adultos para Paraisópolis; fez parceria com Boris /UDMC intermediada por Edna e Celia e 
também com Costurando Sonhos/UMCP. Querem levar a experiência de Paraisópolis para 
outras comunidades.  
Convite para o lançamento formal do Instituto ELA: Rose Santos mandará email no 
grupo com link para inscrição no evento virtual.  

Convite para o Fórum de Retomada às aulas presenciais dias 04, 11 e 18/08 das 9h-

10h30, inscrições no site www.institutoela.org.br
 

 

 

 

 

 

todos 

 

 

 

 

12/8/20 

17:00 

4.3 UDMC: Boris agradece parcerias    

4.4 PECP: Claudia L estão organizando agenda para retomar atendimentos individuais 
presenciais a partir de 10/ago/20 e os atendimentos em grupo a partir de setembro, 
prevendo capacidade dos espaços conforme diretrizes de distanciamento social e medidas 
sanitárias. Inauguração das novas salas de cursos profissionalizantes com previsão de 
início em setembro.  

  

4.5 Projeto SE LOGA Paraisópolis: MônicaM/CA comenta que após orientarem seus 
alunos no acesso às aulas regulares virtuais, monitoram 90 crianças em seu avanço nas 
atividades escolares. Estão também mobilizados CEISER (acompanhamento da creche 
noturna) e PECP (crianças da Educação Cidadã). 

  

4.6 Enfrentamento ao COVID-19: a gestora dra Renata/UBS por motivo de agenda não 
pode participar da reunião 

  

5. Próxima reunião:  
Pauta: Meio Ambiente 
Local: Reunião por videoconferência via ZOOM (por motivo de isolamento social frente à 
pandemia COVID-19)

 

 

todos 

 

27.08.20 

9h00-

11h30 


