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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: Andrea S. Neusa V (UBS1)., Gisela C. (I. Rampa), Monica M. (Casa da 
Amizade) 

Cc: Luciene-EMEF P.F., Maria-Pro-Saber, Claudia-PECP
 

  

DESCRIÇÃO   

1. Objetivo: reunir um grupo de participantes mais frequentes nas reuniões de 

Multientidades para informalmente discutir a percepção de que a participação tem diminuído. 

Trocar ideias sobre estratégias de mobilização. 

  

2. Histórico: Andrea explicou o trabalho que vem sendo feito há mais de 4 anos com os 

registros de participação. A partir da lista de presença de cada reunião é montada uma tabela 
com as participações por instituição. A tabela é disponibilizada mensalmente no site 
(http://paraisopolis.org/multientidades-de-paraisopolis/presencas-multi/) e aponta a média de 
pessoas nos últimos 12 meses, bem como a média de instituições representadas. Os dados 
mais recentes apontam uma média de 19 participantes por reunião, com 15 instituições 
representadas. Foi também apresentado um gráfico de barras que apresenta a quantidade de 
presenças de cada instituição nos últimos 12 meses e debatidas as frequências e ausências 
das reuniões.  

  

3. Reflexão sobre o formato atual da Multi 
Foram debatidos os pros e contras de cada parte da reunião Multi no formato atual (leitura da 
ata, eventuais correções, roda de apresentação, rearranjo da agenda se necessário, 
condução da reunião por um GT líder definido conforme o cronograma estabelecido em jan, 
informes etc.) (vide http://paraisopolis.org/multientidades-de-paraisopolis/regimento/). Optou-
se por enquanto por manter o formato atual e encorajar os GTs a convidarem palestrantes 
externos para contextualizar o tema principal na primeira parte de cada reunião. 

  

4. Data: debatidas alternativas. Somente no caso especifico de reuniões de Saúde cogita-se 
fazer em data logo antes ou depois da última 5ª f do mês para acomodar a coincidência de 
agendamento com a STS-CL. 

  

5. Corpo a corpo. Analisando o gráfico de presenças por instituição decidiu-se que será 

feito um esforço de mobilização pessoal, concentrado nas instituições que tenham se afastado 
recentemente. Ficou assim distribuído: 
Andrea: InovaUrbis, ACREP, Mineiro, CRAS, Sehab, EMEI B. M. 
Gisela: SASF, UMCP, Skate Solidário 
Neusa: AMP, Centro Dia do Idoso, CAPS 
Monica: CEISER, MSE V. Andrade, ProSaber 
Luciene (ausente): será solicitado que conceba uma estratégia de mobilização das escolas, 
no mínimo nas reuniões em que a pauta principal é Educação 

  

http://paraisopolis.org/multientidades-de-paraisopolis/regimento/
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