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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 lista anexa (arquivada no PECP)
   

DESCRIÇÃO   

1. Leitura da ata da reunião de maio em 02/jun/16: Mineiro (Coopermyre/ 
Acrep) e Luana (Pró-Saber): Correções aplicáveis foram anotadas para 
encaminhamento ao site. 

Monica 02/06/16 

2. Pauta: 1. STS-C.L., 2. Esporte, 3. Mobilidade Urbana 
 
2.1: Retorno da STS-CL (Supervisão Técnica de Saúde) em resposta à  
Reunião de atendimento médico emergencial nas escolas de Paraisópolis: em 
31/mai/16 no CEU Paraisópolis convocada pela diretoria da escola EMEF Paulo 
Freire.  
Marcelo Monteiro (STS-CL) explica que o SAMU está ligado diretamente à 
Secretaria da Saúde. A Dra Lais (Coordenadora Região Sul) fez cobranças a 
Luzmarina Gonçalves de Araújo/SAMU. No primeiro trimestre de 2016 foram 
atendidos 299 casos na Vila Andrade – 2.62% das ocorrências da Zona Sul. 
Não conseguem precisar quantos destes casos foram de Paraisópolis. 
Aguarda-se retorno da enfermeira Anailde Pereira de Castro Oliveira 
(coordenadora de enfermagem). 
Monica M (C.A) sugere solicitar a relação dos CEP´s dos atendimentos a fim de 
identificar a parcela que cabe à comunidade de Paraisópolis; gostaria de saber 
o número de atendimentos e de não atendidos e qual o critério interno de 
restrição de entrada em Paraisópolis. Em outros países onde o atendimento 
médico não é ruim, não há a necessidade de um médico na ambulância e sim 
um paramédico. 
Luana (Pró-Saber): Conscientizar a população? 
Vaneza (BM&FBovespa): hoje uma funcionária convulsionou no trabalho e o 
SAMU demoraria ao menos 3h; desistiram do atendimento e levaram a 
professora ao hospital.   
Gisela (Instituto Rampa) relatou caso passado de falta de atendimento ao Sr. 
Jonas próximo ao campo do Palmeirinha 
 
2.2 Esporte 
GT = Marcelo, Emerson, Cleber, Gisele

  
O GT fez uma apresentação sobre os espaços esportivos e de lazer, bem como 
suas condições atuais de uso na comunidade de Paraisópolis. (Vide ppt anexo 
no site). O GT organizou uma planilha onde menciona todos os espaços 
esportivos e de lazer e suas respectivas áreas de quadra (vide anexo no site)   

 Escola da Família se reorganizou com voluntários e não há mais 
incentivos públicos 

 CEU Paraisópolis: quadras impedidas de uso no momento (ao se tornar 
abrigo temporário, seus banheiros ficaram comprometidos) 

 Monica M. sugere a criação de um mapa temático com localização das 
quadras 

 Central de Triagem/ Ecoponto: A área da calçada é utilizada para a 
pratica de skate.. A Ong Skate Solidário oferece aulas de skate no local 
e programa um evento na C.T.  A ONG comentou que aumentou a 
procura das meninas no esporte. 
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 Pavilhão Social: Construído para abrigar ONG´s deslocadas pela 
reurbanização.Em 29/abril/16 assinado termo de transferência de 
SEHAB para Sec. de Assistência Social (SMADS). A SMADS assinou 
convênio com a UMCP para Centro Dia do Idoso. A Casa da Amizade 
está pleiteando espaço após incêndio. 

 Há um vereador que prometeu emenda para cobrir uma quadra de skate 
em formação. 

 
 
2.3 Mobilidade Urbana 
 
GT =Gisela C, Adriana B., Irene Q., Gilson 
 
A idéia é formar um bairro organizado, uma nova Paraisópolis. O Gt 
desenvolveu uma apresentação com os aspectos mais significativos de 
mobilidade urbana na comunidade (vide ppt) 
 
Problemáticas da Mobilidade: 

 

 Faltam calçadas ou são muito estreitas ou ainda, ocupadas 
irregularmente; 

 Falta manutenção das ruas; 

 Falta sinalização das ruas e as que existem, não são respeitadas; 

 Faltam vagas para veículos particulares 

 Pedestres, bicicletas, motocicletas, carros, caminhões e ônibus circulam 
pelas ruas, muitas vezes de forma conflituosa; 

 O Transporte Público não circula pelas principais vias e os moradores 
devem se deslocar para a av. Hebe Camargo; 

 
Necessidades relacionadas com a Mobilidade: 

    Implantação de nova sinalização viária 

    Reeducação dos moradores 

     Providências para desocupação das calçadas pelos comerciantes 

     Implantação de ônibus circular interno  
 

Projeto Sinalização Viária: 
 
A sugestão é colocar placas indicativas, campanha de educação dirigida a 
pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas de carros e caminhões; A 
divulgação seria por meio de cartilhas, mídias impressas, rádio e escolas. 
Monitoramento durante a implantação e após. 
 
Convidado: Romel G.A. (CET- assessor do Centro de Gerenciamento de 
Atenção ao Municipe) 
  
Gisela (Instituto Rampa): o sistema viário da comunidade foi feito, porém não 
foi respeitado. Grande aumento do número de carros dificulta a mobilidade. É 
preciso melhoria na Urbanização. As poucas calçadas existentes foram 
ocupadas carrinhos de mercado, mercadorias, comércio, casas etc. então 
temos dois grandes problemas, falta de calçadas para pedestres e placas de 
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sinalização retiradas. A população está bem incomodada com a falta de 
mobilidade. 
Neusa (UBSI): comenta o grande fluxo de pedestres em torno do imenso buraco 
na Rua Melchior Giola, com problemas de segurança. O buraco impediu a 
passagem dos bombeiros até a área do incêndio no Antonico. Monica M. (C.A.) 
pergunta se há registros fotográficos que documentem os relatos de que 
moradores suspenderam carros que bloqueavam as vielas, impossibilitando a 
passagem dos carros de bombeiros. 
Há grande fluxo de pedestres-crianças pela comunidade, com sério problema 
de segurança. 
Monica M (C.A): o Censo Escolar de 2014 aponta que 30% das famílias de 
Paraisopolis tem carro. Estima que, com base nas informações das UBS´s de 
Paraisópolis, matrículas escolares e do censo, a comunidade tem uma 
população de 60.000 habitantes. 
Gisela C: sugere que se restabeleça o sentido das ruas. Romel esclarece que 
a inversão de mãos de ruas requer consulta aos moradores e 70% de 
aprovação. 
Monica M: relata que após 21 anos de existência da ONG Casa da Amizade, 
conseguiram o registro da rua Itamotinga como endereço, porém sem número. 
O serviço dos Correios não considera o endereço. 
 
Em 28/jul/16 Romel (CET GRE) vai dar devolutiva sobre tópicos levantados. O 
Sr Abramovich (engenheiro responsável) será convidado a participar no 
próximo Fórum. Romel confirmará se há um plano de estudo para a 
comunidade. O plano de mobilidade está parado no Tribunal de Contas do 
município, impedindo licitação. 
Monica M. reforça a importância da participação do CET nas reuniões de C.G. 
de Urbanização de Paraisopolis. 
 

4. Informes: 
 
4.1 Projeto Olhares: feito pelos alunos o registro de projetos como Skate, balé 
entre outros. As aulas são de 2.as fs e 4.as fs das 15h00 -18h00. Inscrições na 
escola ALEF, Rua Herbert Spencer, 113 
4.2 II Olimpíada do Espaço Esportivo Cultural BM&F Bovespa de 11 a 22 julho/16. 
Inscrições 

 

 

 

 

 

 

3.a/5.af  

8h-12h e 

13h-16h30 

7. Próxima reunião:            
 
Local: CCA São José, R. Silveira Sampaio, 585 fones: 2495-4139/ 3742-5138 
 
Pauta:  

 Devolutiva CET - GRE 

 Assistência social (GT Ladir, Elen, Vanessa, Nilde, Fabio) 

 

 

 

 

todos 

 

 

 

28/07/16 

8:30h 

 


