Local: Casa da Amizade
FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

Data: 26/jul/07,

8:30

(R. Ernest Renam s/n)

ASSUNTO: Reunião mensal

Por: Monica - C. Amizade
Folha:

Participantes: conforme lista anexa
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PRAZO

DESCRIÇÃO
1. Ata de 28/jun/07: lida e executadas as respectivas retificações, que
serão encaminhadas aos participantes via e-mail.
2. Educação: foi discutida a importância da comissão de representantes
formada na reunião anterior (José Mineiro, Mônica e Gilson) retomarem os
contatos com a SubPrefeitura de CL sobre providencias do inicio de
operação da EMEI II. Gilson (União) informa que a equipe do jornal
Espaço do Povo não obteve resposta formal da SubPrefeitura sobre data
de inicio de operação da EMEI, porém falou-se na necessidade de 1200
viagens de caminhão para remoção do entulho no terreno em frente à
escola. Teresa (HabiSul) informou que Habi já emitiu o projeto do viário
(guia e sarjeta) e de rede de água e esgoto.
Foram discutidos os caminhos para uma família buscar vaga escolar
pública: 1) escola; 2) Coordenadoria de Educação da SubPrefeitura de
Campo Limpo; 3) Conselho Tutelar de Campo Limpo (R. Bom Pastor, ao
lado da SubPrefeitura). Selma (Cáritas) ficou de verificar calendário
(período de inscrição) da demanda escolar e logo repassar para as outras
organizações do fórum.
Ivanilda (UBS) alertou sobre a importância de se conscientizar as famílias
que viajam ao Nordeste sobre as providencias para documento de
transferencia escolar.
Juliana (Creche Sta Escolástica) informou que a EMEF D. Veremundo
abriu 2 turmas adicionais neste segundo semestre. Selma (Caritas) sugere
que famílias com crianças fora da escola procurem vagas ao longo do mês
de julho.
Os representantes da SubPrefeitura de Campo Limpo Marilia (Relações
Publicas) e Luiz (Coordenadoria de Educação – Demanda) chegaram
nesta altura da reunião e esclareceram que:
-

até a data haviam sido removidos 30 caminhões de entulho do terreno
em frente à EMEI II, sendo que este terreno foi inserido no decreto
como candidato à desapropriação

-

Diario Oficial de 25/jul/07 p.115: empresa Imobrel contratada para
começar a construir em 30/jul/07 a nova EMEF Paulo Freire, prazo 270
dias (portanto termino em 30/abr/08), orçamento R$ 2,243 milhões.

Vilu (SME) assinala que a Coordenadoria de Educ da SubPrefeitura de CL
estará presente em todas as reuniões de Multientidades.
2. Associação Brasileira de Cimento Portland: Ricardo Moschetti,
responsável pelo projeto “Casa Bonita, Vida Saudável”, fez uma projeção
de transparências sobre o projeto de capacitação de pessoal para
edificação informal. Questionário por amostragem será aplicado dentro de
15 d. O primeiro curso a ser oferecido será de Revestimento. Teresa
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(HabiSul) sugere que famílias que estejam planejando reformas
domesticas verifiquem previamente se a moradia está incluída no mapa de
remoções do plano de urbanização. Ricardo abordou também o conceito
de kits de material para evitar desperdício. Nota: a apresentação foi
parcialmente prejudicada por ocorrência de falta de luz; foi esclarecido por
moradores ser problema freqüente no Grotão – por exemplo 4a vez
naquela mesma semana.
3. Documentação gratuita - contatos úteis:

info

- POF: pode ser um apoio útil na recuperação de documentos extraviados
para famílias do Nordeste.
- SAN (ligado ao Colegio Santa Cruz): Av. Arruda Botelho 165, onibus
CEASA 6262
4. Curso Informatica 15-17 a: há vagas na Creche Santa Escolástica,
com bolsa..

info

5. Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis: Ivanilda (UBS) informou
sobre a capacitação realizada, que incluiu sensibilização para os horários
de coleta de lixo.

info

6. Conselho Gestor de Urbanização de Paraisópolis (bienio 20072009): Teresa (HabiSul) informa que está aguardando indicações dos
orgãos da Prefeitura e dos proprietários.
Foi entregue a cada pessoa presente à reunião um exemplar do Quadro
de Instituições Sociais de Paraisópolis. Foi esclarecido que o Mapeamento
distribuído em 28/jun/07 está sendo revisado, a ser distribuído na próxima
reunião de Multientidades.
D. Nelza (moradora) citou denuncia, negada pelo pessoal de HabiSul, de
que haveria gente pagando R$ 4000 por uma vaga em apartamento
CDHU. Citou também a ocorrência de inundações/alagamentos na região
do Grotão.
Neusa (UBS) sugere esclarecimento geral para distinção entre os
Conselhos Gestores de Saúde e Urbanização e respectivos agentes.
José Maria (CG Urbanização, morador) reclamou do empreiteiro que está
encarregado da obra da Rua das Jangadas e pede conclusão rápida.
7. CET - sistema viário: foi esclarecido que CET exigiu mais algumas
ruas pavimentadas para viabilizar implantação do binário na comunidade.
Execução de guias e sarjetas por Sehabi, asfalto pela SubPrefeitura de CL
Pré-qualificação para estes serviços deveria ter sido aberta em 14/jun/07
mas Tribunal de Contas suspendeu por ter havido recurso.
8. PEC – 10 anos: Eliana (PEC) informa que HIAE encomendou pesquisa
sobre impacto do PEC em seus 10 anos de vida.
9. Campanha 16 dias de ativismo pela Não-Violencia contra a Mulher:
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Eliana (PEC) esclareceu que as 4 oficinas realizadas tiveram poucas
presenças, mas que foi importante a participação dos homens e ter
envolvido as lideranças comunitárias, que podem influir sobre mudanças
de cultura em relação a violência na comunidade
10. Festival de Juventude e Estudantes – 60 anos: Gilson vai participar
(idem 2005) representando o Espaço Jovem na Venezuela, pais este que
anuncia ter tido sucesso na erradicação do analfabetismo.
11. Informes:
Prédio da União de Moradores está em reforma; pretendem instalar posto
da Caixa Econômica Federal
Escola do Povo: iniciou com 1040 alunos, encerrou esta etapa com ~700;
festa de encerramento/confraternização será agendada no Palácio do
Governo
EE Vila Andrade passará a ser chamar EE Colômbia.
Cooperativa de coleta seletiva/reciclagem: identificado proprietário que se
dispõe a doar seu terreno para este fim.

Juliana (Creche Sta. Escolástica) informou sobre as vagas disponíveis no
NS3. O projeto é uma parceria com a SAS e destinado a adolescentes de
15 a 17 anos com renda até 2 salários mínimos.
12. Próxima reunião mensal do Fórum Multientidades: será realizada
na União de Moradores, com a seguinte pauta:
-

Prova Brasil, IDEB (encorajar participação de diretoras de escolas)

-

Alfabetização (Gilson)
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