Local: Associação Ponto de Luz
FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

ASSUNTO: Reunião mensal

Data: 29/03/07,

Por: Eliana - PECP
Folha:

Participantes: conforme lista anexa
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1. Ata de 01/02 e 15/02: lidas e executadas as respectivas retificações,
que serão encaminhadas aos participantes via e-mail.
2. Cadastramento da demanda de creche: Cibele (Creche Lina
Rodrigues) comentou que identificou 2 erros no processo de
cadastramento das crianças para inscrição da demanda para creche no
sistema oficial da prefeitura. Duas crianças foram inscritas com a data de
nascimento errada, o que gerou dificuldade operacional para admissão.
Juliana (Centro Comunitário) refere que a supervisora da Prefeitura fez
uma inspeção na creche e por conta da identificação desses erros,
questionou a credibilidade do cadastramento realizado por meio do
mutirão.

Comentários

Monica (Casa da Amizade) comenta que uma porcentagem de 2% de
erros encontrados até o momento não justifica o argumento que o
trabalho não tem credibilidade e sugere que o fórum possa pensar alguma
alternativa – ex. um grupo de pessoas que possa conversar com a
supervisão. Neuza (UBS I) sugere que a equipe da prefeitura realize o
cadastramento no sistema.
Juliana ressalta a importância de voluntários para o cadastramento no
sistema do restante das fichas. Mônica ofereceu a equipe da Casa da
Amizade para cadastramento de mais um lote além do já executado
anteriormente na Creche LR.
3. Apresentação do Plano Preliminar de Ações Sociais Integradas do
Poder Público – para facilitar o acompanhamento da apresentação de
Nancy (Diretora Social de Habi-Sul) foi entregue aos participantes planilha
de ações (ver documento anexo)

Secretaria
Habitação
Diagonal
Urbana

da
e

Foi discutido o plano, especificando as ações que vem sendo realizadas
pelas organizações e secretarias do governo, estágio e recursos
necessários.
No decorrer das apresentações se identificou e debateu a importância da
comunicação e planejamento das ações de caráter intersetorial.
Foram realizados comentários e esclarecimentos sobre os diversos tópicos
conforme segue:
- CET – será convidada a participar da próxima reunião para discussão em
relação ao sistema viário da comunidade (binário, caminho dos ônibus,
possibilidades de intervenção);
- Secretaria Municipal de Habitação – Tereza comentou sobre os decretos
e a disponibilidade de um número ainda pequeno de terrenos disponíveis
para intervenção da Prefeitura – dos 54 mil metros, apenas 18 mil estão
disponíveis. Os terrenos são isolados o que dificulta as propostas de
intervenção. Mostrará na próxima reunião de Multientidades o Mapa de
Intervenções que indica as áreas particulares disponíveis. Também
apresentou a proposta de construção de novas unidades habitacionais em
Paraisópolis. Em relação à construção da perimetral diz que ficou definido
que a construção dentro da ZEIS é responsabilidade de Habi e fora da
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ZEIS da SIURB. Citou os projetos CDHU para Vila Andrade, ex; B=212
unidades perto da Giovani, atrás do Itaú; C=162 unidades em frente à
EMEF D. Veremundo
4. Educação: durante a discussão dos outros itens do Plano de Ações, em
relação à Secretaria da Educação ocorreu intenso debate, sendo
comentado com satisfação a participação na reunião de uma
representante desta área municipal– Vera Lucia (Vilu, SME).
A discussão sobre a questão de educação iniciou com a fala sobre a
necessidade de levantamento de número de crianças fora da escola.
Monica argumenta que não teria sentido fazer mais um levantamento,
tendo em vista a história e o conjunto das reivindicações já registradas em
relação a essa questão. Nancy (Habi-Sul) comenta a falta de terrenos para
construção de novas escolas.
Monica sugere que ao invés de realizar novo levantamento de números de
crianças se coloque energia em encontrar terrenos para construção de
novas escolas, pois o tamanho da comunidade e o escasso número de
escolas disponíveis já justifica a construção de novas escolas. Comenta o
êxito das ONG´s em encontrar espaços para compra ou aluguel. E que é
importante pensar todas as alternativas.
Vilu (Secretaria da Educação) refere dificuldade do poder público em
participar dos espaços de discussão e que acredita que o problema não
será resolvido em curto prazo. Entende que a secretaria deve estar
presente nas reuniões e esclarece que foi convidada o ocupar o atual
cargo como possibilidade de fazer a ponte entre a Secretaria da Educação
e a comunidade. É a primeira vez que vem as reuniões e pretende vir nas
outras. Refere que o inicio da construção de um CEU é garantido. Foi
solicitada a apresentar maiores informações sobre o projeto do CEU na
próxima reunião.
Tereza (HabiSul) enfatiza a importância do movimento de articulação entre
as secretarias, priorizando o encaminhamento das questões mais
importantes para o plano de urbanização. Comentou-se que pela primeira
vez Sabesp está investindo em favelas e que este órgão aceitou diversas
exceções nos projetos padrão de água e esgoto de forma a minimizar as
remoções. Está prevista estação elevatória de esgoro no Grotão. A meta é
100% atendimento de esgoto até inicio de 2010.
HabiSul está enviando para Secretaria da Educação.o número de crianças
fora da escola que constam no cadastro da urbanização
5. Eletropaulo/USAID: discussão dos projetos de capacitação profissional
só ocorrerá após set/2007.

info

6. Escola do Povo: Gilson (União de Moradores) comenta que a Escola
do Povo já possui 52 turmas, totalizando o valor de 1040 alunos. Diz que
ainda há alunos com interesse, mas não possui espaço suficiente.
Informou que a divulgação do Projeto Escola do Povo terá a participação
da equipe do Programa Aprendiz - Roberto Justus. Os participantes do
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programa terão como uma das provas a captação de recursos para o
projeto.

7. Geração de Renda: Eliane (Ministério?) refere Projeto de Mapeamento
do Entorno saturado em relação aos jovens que estão trabalhando na
região. Diz que o projeto prevê o acompanhamento dos jovens no
processo de trabalho.
A partir desse informe foi discutida a importância da implementação de
projetos de geração de renda na comunidade e a possibilidade de que isso
fizesse parte da pauta da próxima reunião. Comentou-se que Paraisópolis
não está incluída no Mapa de Vulnerabilidade Social que SMADS leva em
conta no planejamento de suas ações.
8. Processo Eleitoral para Conselho Gestor do Plano de Urbanização
Eliana (Programa Einstein) realizou informe sobre processo de trabalho da
Comissão do processo eleitoral do Conselho Gestor de Urbanização, para
mandato de 2 anos. Próxima reunião da comissão dia 12/04/07 às 17hs na
HABSUL.
9. Próxima reunião mensal do Fórum Multientidades: dadas as
limitações de espaço o local anteriormente programado foi alterado; a
reunião será realizada no Crescer Sempre (R. Pasquale Galup 939),
incluindo visita à Unidade de Saúde da Família Paraisopolis II, que é
vizinha.

info

26/abr/07
8:30

Pauta:
- educação municipal, projeto do CEU
- HabiSul:
- mapa de espaços disponíveis
- CET
- Ilume
- matriz das intervenções envolvendo as ONGs conforme discutido na
reunião de 15/2/07
- candidaturas para representantes das ONGs no Conselho Gestor de
Urbanização
- propostas de geração de renda na comunidade
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