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FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria  

daqualidade de vida na comunidade como um todo  

Desde 1994 

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

   

DESCRIÇÃO   

1. Leitura da ata da reunião de 25.10.2018: feita por Mineiro e Andrea S. As correções 

aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site. 

Monica 12.12.18 

Nota : A reunião agendada p/ 29.11.18 foi prorrogada para 6.12 por solicitação de SEHAB por 
motivo de atendimento emergencial de outra comunidade. 

  

2.2 Pauta 1: Urbanização II 
Apresentado por Margareth/SEHAB vide ppt no site www.paraisopolis.org/ 
multientidades/atasmultientidades 
Processo Eleitoral de 2018 do Conselho Gestor de Habitação do Paraisópolis/ CG de Zeis 
Divisão do território de Paraisópolis: Brejo, Centro, Grotão, Grotinho, Antonico I, II e II 
Calendário de reuniões com moradores em locais cedidos por parceiros: Einstein, CCA São 
José, CEU Paraisopolis, Igreja da Paz e Academia do Diniz. 
Reunião com os moradores: apesar de ampla divulgação houve baixíssima presença de 
moradores da área nas reuniões. Mineiro/ACREP comenta com pesar que a população é 
acomodada. 
Margareth percebe a população desmotivada com outros assuntos inclusive com o evento da 
eleição da direção da UMCP/2018 
Participação social: Reforça conceito e a importância da participação da comunidade na 
tomada de decisões como por exemplo participar do CG de ZEIS. Em 2018 a eleição foi para 
o triênio de 2018 a 2021. A Comissão Eleitoral e SEHAB organizam o processo eleitoral e o 
candidato a conselheiro gestor não pode fazer parte desta atividade. Eleição em 5/8/19. São 
7 cadeiras para o poder público: Sehab/CTS/DTS Sul, Subprefeitura CL, SEHAB/CRF, 
Sehab/CFT, SMADS, CDHU (não poderá participar), Sec Educ (não poderá participar) 
Haverá uma reunião na data de hoje aonde os conselheiros gestores junto com SEHAB 
deverão indicar outros representantes do poder público para ocupar as duas cadeiras 
restantes. 
Plantão Social: a partir de janeiro/2019 será nas 3as e 5as das 9h-12h; atendimento por 
telefone permanece: 3743-3452. Recesso de Natal: entre 24.12.18 e 04.01.19 
 
Parque Sanfona: Finalizada a fundação feita pela Empresa IET/Santa Bárbara para o prédio 
Bloco M (50 unidades habitacionais). A licitação para as demais 349 unidades está prevista 
para o próximo ano. 
Moradora Ana Costa questiona a demora na entrega e Margareth/SEHAB explica que 
inicialmente o terreno foi pensado para a construção do Parque Sanfona, houve remoção das 
moradias, ocupação, incêndio, nova ocupação. Margareth reforça sobre a importância da 
atualização de cadastro e d Neusa/UBSI comenta que durante visitas domiciliares como ACS 
reforça a necessidade de atualização de cadastro. 
Brizola/UMDCP comenta que antes do primeiro incêndio no Córrego Antonico havia 465 
cadastros mas 700 famílias ocuparam o CEU após o incendio. Foi preciso uma ação para 
retirar as pessoas do espaço. 
Monica M/CA pergunta sobre previsão da obra no Antonico e Margareth explica que foi 
cancelado pois não há verba do PAC, vários projetos foram cancelados pelo governo federal. 
D Neusa pede uma reunião com o departamento de planejamento de Sehab para falar sobre 
as obras. 
Betania: há licitação aprovada para obras no Antonico mas há algum impasse para a obra 
sair, pede que Margareth leve o assunto para frente.  Margareth esclarece que não há 
nenhuma licitação em andamento. 
Brizola: fala sobre transparência nas obras pois há espaços sem placa de informação. 
Mineiro pergunta o que vai acontecer com o PAC e Margareth responde que não tem 
informação. 
Sra Ana Costa moradora de Paraisópolis reclama sobre sua moradia na região da Escola de 
Musica e a grande insatisfação com a situação atual. Margareth/SEHAB comenta que SEHAB 
aguarda que a moradora atualize seu cadastro para a inserção no auxílio aluguel; a moradora 
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alega que o sistema perdeu seus dados cadastrais e seu advogado orientou que não o faça 
agora, pois estaria entrando na fila por moradia com data atual e seu caso é de 2014. 
Margareth esclarece novamente a sra. Ana Costa, que a atualização do seu cadastro é 
necessário para o início imediato do seu auxílio aluguel, conforme já estabelecido com a 
Chefe de Gabinete de SEHAB e não procede a informação do seu advogado e não procede 
que seus dados cadastrais foram perdidos. 
 
2.3 Pauta 2: Concurso de Redação/ Monica M/CA: para apresentação completa vide ppt 
no site www.paraisopolis.org/multienidades/atasmultientidades. Este tópico foi solicitação do 
GT Edu como complementação da pauta de outubro (em que houve sobrecarga de agenda) 
Total de 315 participantes, maioria alunos da ETEC, alunos da EE Ma Zilda, EE Etelvina e 
EJA da EE Homero Fortes também participaram.  Entre os participantes: idade entre 14 e 40 
anos, média 17 anos; . 32% são alunos noturnos (dentre eles só 18% trabalha regularmente),. 
66% moram fora de Paraisópolis, 73% tem casa própria, 50% das familias tem carro, 73% 
tem computador com internet. A renda mensal de 55% das famílias fica entre R$1000 e R$ 
3000.  Na ETEC: 88% alunos moram fora de Paraisópolis.  

  

3. Informes 
 
3.1 Parque Independência/ Drica Lobo: O projeto “Jardins da Cidade” (iniciativa do “Jardins 
da Infância” e parceria com o Instituto Rampa) aguarda aprovação do projeto de lei do 
vereador Pólice Neto.  

  

 
3.2 Escola Comum/ Wil Schmaltz: distribuiu folder. 
Objetivo do curso: “O que um líder futuro precisa para dialogar com várias áreas? Como 
expandir conhecimento para ter mais ações assertivas?” 
Em 2018 a Escola Comum formou um grupo com 27 jovens. O curso tem fundamentos 
básicos de economia, regulamentação de obras, etc 
A Escola Comum quer formar um grupo em Paraisópolis: 30 jovens com perfil de liderança, 
entre 16 e 19 anos. Programa dado em 29 sábados entre 10h e 17h com café-da-manhã e 
almoço às 12h. O dia é dividido em duas partes: uma aula expositiva e uma aula para resolver 
casos. Exemplo de tema: Desafios e Demandas. Para desenvolver visão abrangente e 
multidisciplinar. Recebem uma bolsa-auxílio para alimentação. Local do curso próximo à 
estação Marechal do Metrô. É preciso que o candidato esteja estudando e elabore uma carta 
de motivação e gravar um vídeo curto de alguns minutos. 
A intenção é criar células, rodas de conversa na comunidade, o aluno receberá um guia de 
perguntas para orientar a conversa. 
Propõe definir projeto e datas. Solicita ajuda para marcar uma reunião para definir forma de 
triagem dos alunos. 
D.Neusa oferece ajuda das ACS´s na comunidade.  

  

 
3.3 Escola de Inglês 4 WAY apresentado por Diego, distribuiu folder. 
Com o intuito de democratizar o idioma, Diego traz o conceito da 4WAY para Paraisópolis. 
Info: 23% dos brasileiros falam inglês e para cargos iguais o salário pode variar até 60% em 
função da fluência no idioma. 
A ideia é que o curso aconteça 1/semana, para alunos a partir de 12 anos de idade, 20 
vagas/semestre. O material está incluso. Marca-se uma reunião e passa por entrevista. O 
curso tem as etapas: básico/ intermediário/avançado. Até 24 meses. Receberá ebook no 
celular.  
A escola precisa de alguma instituição ceda o espaço. Guga sugeriu falar com administração 
do CEU. 

  

3.4 Cursos de Capacitação Profissional/ Módulo Cidadania 
Apresentado por Natalie e Rosana, da empresa Pulsar RH, parceiras da escola Crescer 
Sempre há 3,5 anos. 
Lembraram que nos ambientes de trabalho se admite por competência e se demite em geral 
por falhas de relacionamento entre os colegas de trabalho. Oferecem um projeto e pedem 
parcerias de instituições em Paraisopolis. A equipe lembra bons frutos de vários casos de 
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sucesso nos últimos anos, processo de transformação e reconhecimento de talentos. Foi 
sugerido que a equipe mande divulgação no email da Multientidades explicando quais projetos 
possui e solicitando parceiros na comunidade para implementação. 

 
3.5 Conselho Gestor de Saúde Paraisópolis/ d Neusa/UBSI comenta sobre a dificuldade 
de formar CG de saúde. Na UBSI a votação será dias 11, 12 e 18.dez das 8h às 16h. UBSII 
sem data. UBSIII será dia 20.dez. CAPS não será agora. Levar cartão da UBS e RG.  AMA 
será dia 14.dez - levar cartão família e RG.  Lembra que todos podem votar. 

  

 
3.6 Hospital Campo Limpo:  Betânia: comenta que pertence à Subprefeitura de M´Boi Mirim.  

  

 
3.7 Fórum da Saúde/ Guga divulgou: 21.nov a 08.dez CEU, 6af e Sábado no PECP  

  

3.8 Habitação: Betânia citou dificuldades de marcar reunião com secretário municipal de 
habitação Fernando Chucre. Relatou que ocorreu em 29.nov reunião na SEHAB com Chucre 
agendada pelo proprietário Eduardo sobre a implantação de um parque próximo ao CEU. 
Betania participou a convite de Renato (morador da comunidade); participaram também José 
Maria e Guga.  
O proprietário Eduardo e outros três tem propriedade na rua Itapaiúna, mata atlântica;  
pediram para doar para prefeitura. Como a prefeitura não tem verba para fazer o parque, os 
proprietários irão se reunir para construir o parque Itapaiuna ao lado do CEU, recebendo outro 
beneficio em troca.  
Em reunião do Secretário Chucre com o prefeito Bruno Covas foram levantadas questões de 
inundação e enchente da região sul. Interdição do Antonico 2017, situação está parada. 
Parque Lourival Clemente (acima do canteiro de obras, entre o final da Rua Silveira 
Sampaio e a Avenida Hebe Camargo): Doria não sancionou o projeto de lei porque não se 
identificou com a necessária precisão a área a ser classificada como parque. O projeto está 
aprovado na Secretaria do Verde mas a verba foi para outro departamento. Vão remanejar o 
fundo para viabilizar o parque.  

  

 

3.9 PECP/ Ambulatório/ Na ausência de representantes do PECP, a voluntária Andrea S.  

(Multientidades/ PECP) transmite informe da coordenadora  Erika Amorim:.o ambulatório 

passa ser uma AMA-E Pediátricas Campo Limpo após parceria do Einstein com a Prefeitura 

de SP. Atende 126 UBS´s da Região Sul/SP. Serão encaminhadas crianças de 0 - 14 anos 

para as especialidades: Neuropediatria, Nefrologia, Endocrinologia, Otorrinolaringologia, 

Pneumologia, Gastroenterologia. A equipe multiprofissional se mantem com: Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Nutrição e Serviço Social. O CPAS continua 

normalmente as mais de 80 oficinas com  potencial de ampliação das atividades nas áreas de 

Esportes e Capacitação Profissional em 2019. As matrículas estão abertas. As atividades 

estarão em pleno funcionamento após término das obras no complexo. As cestas de Natal não 

ocorreram em 2018 e o valor equivalente foi investido em ações de Saúde.  

Durante a reunião houve várias queixas sobre as mudanças e sobre o não-atendimento e 

cancelamento de serviços de saúde do PECP para os pacientes. Os moradores alegam que 

não foram considerados, informados ou ouvidos, querem explicações sobre as mudanças. A 

voluntária comenta que a melhor pessoa a informá-los mais detalhadamente sobre mudanças 

é um profissional do PECP - irá sugerir sua presença na próxima reunião do Fórum. 
 

  

4. Próxima reunião:        Local: CEU Paraisópolis, sala web 
Pauta: retrospectiva/2018, apresentação das pendências/encaminhamentos, 
Demandas/2019 e  Formação dos GT´s.   

 

todos 31.01.19 

8h30 


