
 

 

Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis_r3 

 
Local: UBS Paraisópolis 1, rua Melchior Giola, 80 

 
Data: 28. 11..2019, 8h30 

Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades 

Pauta: Urbanização – parte II e Comemoração Aniversário 
de 25 anos Fórum Multientidades de Paraisópolis

 

Por: Andrea S. (volunt) 

 

Folha: 1 /2 

 

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 de presença anexa (arquivada no PECP)

 
  

DESCRIÇÃO   

Abertura da sessão comemorativa dos 25 anos da Multi - “Geração Portela Paraisópolis” 

do Consulado da Portela O grupo de 10 jovens realizou uma roda de samba sob regência de 

Vinicius Trindade, em comemoração dos 25 anos de existência e atuação do Forum. 

Multientidades de Paraisópolis. Durante 1h20 no foyer do Teatro do CEU Paraisópolis, 

brindaram os participantes da reuniao e alunos/professores da escola Alef Peretz  com repertório 

da década de 1930/40 durante café colaborativo com bolo fornecido pela Casa da Amizade.  

  

1. Leitura da ata da reunião de 31.10.2019: feita por Andrea PS, as correções aplicáveis 

foram anotadas para atualização do site multientidades.virtual.org.br 

Monica 10.12.19 

2. Pauta : 
2.1 Roda de apresentação: Foi sugerido ao grupo que cada um escolhesse numa revista 
uma figura que reprentasse a Multi, justificando sua escolha no momento da colagem para 
formaçao de um banner (anexado ao site). Tereza/STSCL- “Crianças: preocupação c/ o futuro 
da comunidade”; Ma Aurivan/UBSII- “Câmbio do carro:  troca de marchas criando estratégias 
todos juntos para melhorar a qualidade de vida da comunidade”; Claudia/PECP- “Carnaval: 
multidão, força positiva, potente e alegre”; Ana/SMSE-MA “Estética: representa o auto-cuidado 
e prevenção”; Claudia/ SMSE-MA “Fantasias: diversidade, acolhimento, lugar de fala”; 
Marisa/PECP- “professor com crianças: Educação, prioridade”; Marina/NASF- “Rede: diálogo 
entre pessoas  juntas em um encontro”. Alexia/SEHAB: “frase “Uma história de lutas”, 
Carol/ErêLab: “ocupação, melhoria e pertencimento da cidade”. Prof.Lucas/CA: “abraço, 
acolhimento, tratar do futuro das crianças”, Luana/ProSabe- “Rede: trata Educação, Saúde, 
Cultura, todos vivendo suas demandas e reunindo-se para em conjunto promover melhoria de 
qualidade de vida”; Betânia/UDMC “primamos por comunicação diversa e agradecemos 
principalmente as mulheres que deixam suas ativdades para estarem presentes nesta 
importante reunião”; Guga/UDMC_Orquestra: “reunião de todos, unidos em sintonia e todos 
são importantes”; Zé Maria/UDMC- “Crianças: defende o conhecimento das crianças, opção 
de trabalho e um bairro mais organizado; Andrea PS/Voluntária “escolhe uma moça voando: 
visão geral de todas as demandas com um vínculo no chão para nos lembrar do que é possível 
fazer”; Maria Aurivan/UBSII destaca a importância e eterna gratidão da presidente da 
Associação Casa da Amizade, Monica Mation, por sua incansável colaboração no Fórum 
Mutientidades e à comunidade de Paraisópolis em especial à Educação. Betânia registrou a 
participação de várias pessoas no fórum durante os 25 anos: Cristina/Entreatos, 
Margarete/CCT, Gisela/ OlharesOlhares, Eliana/PECP.... com verdadeio espírïto coletivo. 
2.2  Urbanização – parte II: feita por Alexia Carvalho/SEHAB, vide ppt no site 
www.multientidades.virtual.org.br/atasmultientidades 
 “Habitação como Direito”: discorreu sobre habitação como direito à moradia sob aspecto  
humano e social segundo Art 6° da Constituição Federal Brasileira/1988, incluído por Emenda 
Constitucionl n°26 em 2000.  
“Habitação como Política Pública”: iniciou em 1923 com a criação dos institutos de 
aposentadoria e Pensões (IAP). Ao longo dos anos foram atribuidas diversas nomenclaturas: 
habitação popular, hab.econômica, hab. social, hab. de baixa renda e recentemente hab. de 
interesse social. Também se alterou a forma de intervenção do Estado.  
“Habitação de Interesse Social’ : é voltada essencialmente à população de baixa renda, em 
favelas e assentamentos, ligada à urbanização e aumento da demanda p/ habitação de baixo 
custo.  
“Moradia e Acessibilidade”: A comunidade precisa reconhecer e participar para a 
urbanização se tornar efetiva. A moradia pode ser atendida através de estratégias e projetos 
de habitação social e sob requalificações de espaços já existentes; 
“Trabalho Social em Habitação”: Promover participação social, melhoria de condições de 
vida, efetivação dos direitos sociais e efetividade da intervenção. É necessário espaços 
importantes como  Fórum Multientidades para faciltar processos de habitação. É  
imprescindível a participação dos beneficiários nos momentos de decisão, implantação, 
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manutenção e propriação dos espaços.  Importante participar dos conselhos municipais de 
habitação e Zeis. Haverá reunião do Conselho Gestor da ZEIS Parisopolis no plantão social 
das 17h às 19h, aberto ao público; a pauta será regimento interno e outras questões (terrenos 
e parque Paraisópolis)  
2.3 Aniversário Multi 25 anos  
 Concurso Jingle/ Multi 25 anos: criado o concurso para inscrição de interessados. A banca 
de jurados convidada foi composta por: Lindenberg Oliveira/ PECP; Miriam Castilho/ Produtora 
Cultural PECP; Wagner Dias/ Publicitário, Paulo Blec/ Prof percussão PróSaber; Christopher 
Borges/ Prof de canto coral da Escola Graduada de SP. Avaliaram os quesitos criatividade, 
originalidade, coerência. O concurso viabilizou premiação em $ que foi entregue à Luana A. 
Andrade, irmã da premiada Andrea. aluna no 9ºano EMEF CEU Paraisópolis. 
Para acessar regulamento do concurso e o jingle vencedor,  vide https:// 
multientidades.virtual.org.br/ forum-multientidades/ concurso-jingle/ 

 
9/12/19 

3. Informes:  
3.1. 2ª Conferência Municipal de Habitação/Alexia C- SEHAB: Disponibilizou um exemplar 
do tema a ser abordado: “Metas e Desafios para a implementação do Plano Municipal de 
Habitação” na 2.ª Conferência Municipal de Habitação – anexado ao site.  
Enquanto isso acontecem as Pré-conferências. 
3.2 Parque Sanfona/ Alexia C-SEHAB: Condomínio M. tem entrega prevista para 
março/2020. O trabalho social está intenso e já foi realizada a escolha das Unidades 
Habitacionais (UH). Será realizada assinatura do TPU-Termo de Permissão de Uso pelas 50 
famílias das UH.  
Ficam pendentes 349 UH a serem entregues em 3 fases (150/149/50). A Secretaria de 
Habitação está fazendo atualização da situação do auxílio aluguel. Ligar no 156 para 
agendamento para o recadastramento do Aluguel Social. Falta 1500 famílias atualizarem seus 
cadastros, com prazo limite de 07.12.19. A divulgação foi feita nas redes sociais, TV, 
atendimento; o BB divulgou no momento do saque do aluguel social.  Lembrando que funciona 
por verba de empenho, 1 equipe regional sul, COBRAPE controla e faz restrição orçamentária.   
Plantão social no canteiro: 5af 9h30 – 12h00 e 13h30- 15h00 (2020: talvez 2d atendimento).  
3.3 Inauguração do Espaço de Brincar na Praça da Independência em Paraisópolis: 
Carol ErêLab anuncia inauguração de projeto segundo metodologia Coop-Erê em parceria 
com  o canal Globo, Globinho, UMCP e subprefeitura do CL, criando espaço de brincar para 
1ª infância e contando com o apoio de grupos organizados do bairro para uso e manutenção 
do local. A comissão será composta por 2 síndicos dos prédios e 4 pessoas da UMCP. Foi 
disponibilizada capacitação para manutenção e enviado kit. O material de manutenção será 
cedido durante período de 3 anos. 
3.4 Reunião da Secretaria de Habitação 25.11: pediram presença do secretário João Farias 
para ouvir as demandas, por exemplo sobre córrego do Antonico, aluguel social, entre outros. 
3.5 Reunião da Secretaria de Desenvolvimento Urbano: Parque Paraisópolis/ Lourival 
Clemente, Parque Itapaiúna (ao lado do CEU Paraisopolis) e alguns terrenos particulares que 
já foram doados. Está tudo encaminhado porém há um detalhe pois os representante dos 
proprietários tem uma pendência de assinatura no departamento jurídico.  
Obs: Área que beira o Parque Paraisópolis apresenta intenso descarte inadequado de 
resíduos, pedem um espaço para colocação de equipamentos para idosos.  
3.6 Pró-Paraiso/Guga  
3.7 “Favela NERD” Projeto Cosplay: adulto e infantil Marcelo/ inscrições nos dias 15 a 
30/11/19, 10h-16h 
3.8 Processo de ressocialização dos adolescentes em liberdade assistida/ Claudia 
MSME-VA os adolescentes que prestam serviços à comunidade irão promover revitalização 
de viela, calçadão e escolas a partir de janeiro/20; irão comunicar escolas. Maria 
Aurivan/UBSII sugere parceria para articular os trabalhos. 
3.9 Abertura de inscrições para os cursos de Capacitação do PECP/ Claudia L divulgará  
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4. Próxima reunião   pauta: Retrospectiva 2019, cronograma e planejamento 2020 
Local: ETEC Abdias do Nascimento 

todos 30.01.20 

8h30 


