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DESCRIÇÃO
1. Ata de 28/mai/07: lida e executadas as respectivas retificações, que
serão encaminhadas aos participantes via e-mail.
2. Associação Brasileira de Cimento Portland: o representante Ricardo
Moschetti esclareceu que no Brasil há um desperdício de cerca de 1/3 do
cimento produzido e que a ABCP é uma associação sem fins lucrativos,
financiada pelos fabricantes, que estabeleceu uma parceira com SeHabi
para desenvolver e difundir técnicas de construção baseadas em cimento.
Pretendem desenvolver em Paraisópolis: capacitação pare pedreiros e
pintores, curso para fazer uma casa inteira (em parceria com SENAI),
proposta de financiamento com juros reduzidos. Já tiveram projetos em
outras comunidades pobres no J. Arantes, J. Nicarágua e Vila da Paz.

Comentários

Neusa (UBS) solicita que este tipo de oportunidade seja oferecido com
prioridade para a comunidade mais pobre como por exemplo a do Grotão.
Mencionou tambem que a casa da Viela da Farmácia (em cima do esgoto)
etá novamente tornado-se deposito de lixo.
José Maria apoia a iniciativa de capacitar a comunidade.
Quanto à questão de prestigiar ou não as lojas dentro vs fora de
Paraisópolis e seus repsctivos preços, Gilson ressalta que 21% da
população de Paraisópolis trabalha no comércio local.
3. CET: reunião ficou agendada no PEC para discussão em relação ao
sistema viário da comunidade (binário, caminho dos ônibus, possibilidades
de intervenção).

CET

30/6/07
16:00

4. EMEI Paraisópolis II): com relação às providencias requeridas para
liberar o funcionamento da escola já construída, Luiz (representante do
setor
de
demanda
da
SubPrefeitura
de
Campo
Limpo,
luizalves@prefeitura,sp.gov.br) informou que no inicio de julho está
programada reunião de coordenação na SubPrefeitura para o inicio dos
serviços de viário ( a cargo de SIURB) e retirada do entulho do outro lado
da rua da escola (a cargo de SubPrefeitura de CL). Comissão de
representantes de Multi formada para participar desta reunião: José
Mineiro, Monica e Gilson.
Informou que em julho/2007 a empresa contratada para construir o novo
CEU receberá ordem de inicio de serviços em terreno para os quais juiz já
deu imissão de posse. Viário para novo CEU será incluído em pacote de
obras a ser licitado em breve.
5. Eleição para Conselho Gestor de Urbanização de Paraisópolis
(bienio 2007-2009):
-

info

representantes de entidades: foi conduzida por HabiSul conforme
procedimento da Comissão Eleitoral a votação para preenchimento
das 3 vagas previstas no Estatuto. Foram eleitas pela maioria dos
presentes a Casa da Amizade e a União de Moradores, ficando
estabelecido que a terceira vaga permanecerá aberta até que surja
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pelo menos uma nova candidatura, seguida de eleição na reunião
mensal subsequente. José Maria reiterou a importância de se
encorajar a candidatura do PEC, sendo que Eliana (PEC) reafirmou
que a instituição, que participou do ultimo C.G., declina desta
indicação para o próximo biênio.
-

representantes de moradores: Tereza (HabiSul) anunciou os nomes
dos 11 titulares eleitos nas eleições de 23/jun/07: Antonico: José
Maria, José Martins, José Ministro; Brejo, Gilson, José Mineiro; Centro:
Risolene, Francisco Luiz; Grotão: Joildo, Nelsa; Grotinho: Gilberto, D.
Felicia;

O reinicio das reuniões mensais do Conselho Gestor de Urbanização está
previsto para a primeira semana de agosto/2007. Foi lamentado o baixo
comparecimento de moradores eleitores (350) para os postos eleitorais e
discutidas as possíveis origens do absenteísmo.
6. Associação Amigos do Povo: localizada na R. Ricardo Avenarius s/n.
Estão se organizando juridicamente e reivindicando a instalaçao de FATEC
em Paraisópolis. Juliana (Creche) propõe que se envolvam com a questão
de curso técnico profissionalizante na comunidade.
7. Geração de Renda: Eliana (PEC) retoma a necessidade de um grupo
de trabalho para discussão de temas como capacitação e geração de
renda, que ficou assim composto: PEC, Centro Comunitário, Amigos do
Povo, União, Projeto Lumiar. .
A representante do Nucleo de Proteção Especial de Vila Andrade (R.
Custodio Pereira 29, super quadra Morumbi), que faz parte da Associação
Caritas Diocesana de Campo Limpo, esclareceu que tem convenio com a
SubPrefeitura de Campo Limpo para atender crianças e jovens que estão
cumprindo medidas socio-educativas em regime aberto.
Eliane (Projeto Lumiar) esclareceu que seu projeto de mapeamento do
entorno foi aprovado no Ministério da Cultura por valor inferior ao
requerido.
8. Maioridade Penal: Isaac (Espaço Jovem) sugere uma moção para
redução da maioridade penal e a leitura de artigo correlato publicado no
jornal Espaço do Povo.
9. Eletropaulo: Juliana (Creche) sugere que SeHabi contate Eletropaulo
para verificar se tarifa social (max R$ 35/mês durante 1 ano) está sendo
aplicada. Esclareceu que apenas são elegíveis pessoas cadastradas em
um programa social do governo. Em Paraisopolis existem 350 pessoas
cadastradas no Bolsa Família. Ricardo (morador) relata que participou
junto com o José Rolim e Gilson de uma audiência pública, na Fundação
Getúlio Vargas, onde foi discutido a questão da tarifa social.

Sehabi

10. Campanha 16 dias de ativismo pela Não-Violência contra a
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Mulher: Eliana (PEC) e Juliana (Creche) pedem que as entidades
divulguem as atividades programadas na União, PEC, Mosteiro Sâo
Geraldo e Casa da Amizade, encorajando homens a participar da
programação abaixo (ex: oficina masculina de ritmos):
Creche 14/7/07: 10:00-12:00.
Casa da Amizade 14/7/07: 14:00-16:00.
Einstein (PEC): 7/7/07
União de Moradores: 12/7/07 à noite.
Eliana informa que as estatísticas de violência contra mulher estão altas
em Paraisópolis (70 mulheres no PEC em 2006).
12. Mapeamento de instituições sociais em Paraisopolis:
Teresa (HabiSul) distribuiu copia papel do mapa. Enviará por meio
eletrônico ao e-mail de Multientidades após as pequenas correções
apontadas durante a reunião. Divulgou também a realização do “Sábado
Divertido” como parte do paisagismo da obra do Brejo.
Gilson alerta que há 5 containers de lixo da Rua de Lazer e que as crianças
estão brincando dentro dos containers; o local está virando um depósito de
lixo. A situação dos ratos, que já era difícil por conta do córrego, piorou.
Entrou em contato com o André, supervisor dos coletores e ele informou
que Habi indicará um outro local para colocar os containers; Habi-Sul
(Teresa) verificará/indicará local para colocação de containers.
Neusa (UBS) mencionou também que a casa da Viela da Farmácia (em
cima do esgoto) está novamente tornado-se depósito de lixo
13. Informes:
29/6/07

Palestra com Chris Crowley no Espaço Jovem
Jornal Espaço do Povo: Gilson informa que estão recebendo matérias,
publicação em 15/7/07 (apoio Programa Aprendiz)

5/8/07

Reunião em Brasilia sobre cursos profissionalizantes: Gilson participará
Escola do Povo: festa de encerramento de 36 turmas (800 alunos, sendo
150 homens e 650 mulheres). CIEE adotará turmas de 1ª a 4ª series.

27/7/07

Férias divertidas (PEC): inscrições abertas para crianças de 7-13 a,
atividades no período 16-27/7/07

9-13/7/07

Casamento José Rolim na Igreja São José

30/6/07

14. Próxima reunião mensal do Fórum Multientidades: será realizada
na Casa da Amizade, com a seguinte pauta:

info

26/abr/07
8:30

- ABC Portland: programa pretendido em Paraisopolis
- educação infantil: status das providencias relativas à demanda
- propostas de geração de renda na comunidade
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