Ata de Reunião – Fórum Multientidades

Data: 31/05/2007
Local: CONSEG – Morumbi (estacionamento do Extra)

A reunião iniciou com a apresentação dos participantes e leitura da ata anterior.

Foram registradas três pautas para reunião sendo:
 Questões relativas ao Projeto de Urbanização e plano de obras da
urbanização;
 Projeto de geração de renda;
 Devolutiva das questões da Educação - discutidas em reunião anterior.
1) Antes da apresentação da HAB, Eliana (PECP) esclareceu sobre o
processo de não candidatura do PECP nas eleições para o II Conselho
Gestor da Urbanização. Discutiu-se sobre os possíveis candidatos para a
vaga; enfatizando a importância da participação das outras organizações, o
papel do conselho e suas principais atribuições. Zé Maria (liderança local)
questionou o posicionamento do PECP, pontuando a importância e
potencialidade como representante dos interesses da comunidade. A partir
da discussão, algumas organizações presentes manifestaram possibilidade
de candidatura, questão que deve ser confirmada até a próxima reunião –
Centro Comunitário (Mosteiro São Geraldo); Crescer Sempre e Bovespa.
Apresentação da HABSUL – apresentação do mapa de terrenos doados
para as intervenções do Projeto de Urbanização. Maria Tereza (HAB) à
partir da apresentação realizou esclarecimentos sobre os decretos – lei de
incentivo, certidão de potencial construtivo e doação dos imóveis. Informou
que a discussão sobre as alterações da delimitação da área ZEIS (zona
especial de interesse social) está sendo realizada na Câmara por iniciativa
dos proprietários de terrenos com a intenção de modificar o tamanho da
área.
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2) Retomada a discussão sobre as prioridades de intervenção pensando as
necessidades da comunidade e a questão da educação como uma das
primeiras necessidades (número de crianças fora da escola, violência, pais
com dificuldades em cuidar dos seus filhos, etc).
Rosa (CONSEG) comenta a importância de uma maior articulação entre as
Ong´s para definição das prioridades/necessidades da comunidade;
enfatiza o quanto a ausência de articulação e organização das informações
tem dificultado o apontamento de áreas prioritárias para possíveis
investidores.
Diane (Bovespa) refere dificuldade de visibilidade do trabalho (o que tem,
qual a demanda?) para pensar estratégias de intervenção na comunidade.
Carlos (HAB) aponta a proposta de mapeamento das entidades como um
passo importante para essa discussão, refere a importância do poder
público nesse processo e a expectativa de que a comunidade se aproprie
dos espaços, inclusive os projetos que serão implementados.
No que se refere aos Projetos de Geração de Renda, Eliana (PECP)
comenta a importância do levantamento das organizações que atuam na
área, levantamento das necessidades do entorno, potencial empregatício,
etc.
Gilson (União de Moradores) refere a importância de pensar propostas de
qualificação profissional, contatos que a União de Moradores e que tem
realizado com o CIEE para estabelecimento de parcerias.
Diane (Bovespa) sugere a construção de um site com todas as informações
(conjunto dos saberes) sobre a comunidade. Destaca a importância de
disponibilizar informações para o coletivo.
Zé Maria (liderança comunitária) retoma necessidade da comunidade ter
informações sobre o quanto o poder público tem sido investido em moradia.
Zé Rolim (liderança comunitária) comenta a necessidade de saber quem
são as organizações que podem receber recursos financeiros, empresários,
etc.
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A

prefeitura

(HABSUL)

disponibilizará

dados

sobre

o

perfil

das

organizações e serviços prestados.
Vilu (Educação) sugeriu apresentação da Secretaria do Trabalho sobre os
projetos de geração de renda; micro-crédito, cooperativas de trabalho.

Informes:
 Vilu (Secretaria da Educação), acompanhada pelo Sr. Marcello Rinaldi
(Coordenador de Educação de Campo Limpo) e por Luiz (setor de
demanda) - informa

questões levantadas na última reunião do fórum

Multientidades: em relação ao entulho em frente à provável EMEI
Paraisópolis I, diz que a avaliação realizada para remoção é algo próximo
de 01 milhão de reais. E que a escola não poderá funcionar antes que essa
questão

esteja

resolvida.

Pediram

um

pouco

de

paciência

e

comprometeram-se a manter-nos informados do andar dos procedimentos.
Proposta de encaminhamento – reunião com as diversas secretarias:
Secretaria da Educação; SIURB; Secretaria de Obras, etc; para pensar
alternativas para solucionar a questão.

Neusa (UBS) dispôs-se a

ciceronear a equipe de Educação em Paraisopolis neste assunto.
E relação à demanda escolar, refere que a Secretaria da Educação
questiona os números apresentados e propõe uma reunião entre HAB,
Secretaria da Educação e Comunidade, para checar os números e dados
sobre demanda.
Juliana enfatiza o valor do trabalho realizado por meio de mutirão na
comunidade que em uma semana realizou o cadastramento de 1.000
crianças, o que justifica a veracidade dos dados apresentados pela
comunidade e o cadastramento de HAB.
A Secretaria da Educação insiste que a melhor solução é pegar os cadastro
e ver nome por nome.
Também refere a perspectiva de implantação do CÉU e outras ações que
estão sendo pensadas para atender a demanda. Vilu comenta ainda, a
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possibilidade do CÉU ter espaço para implantação do Centro Paula Souza
com uma proposta de capacitação e qualificação profissional.
 Crescer Sempre – informou sobre a ampliação do espaço do Crescer
Sempre com a construção de uma unidade de capacitação para jovens.
 Juliana (Escola do Povo) – informou sobre Festa Junina dia 24/06 – Escola
do Homero.
 HABSUL – informou sobre as eleições do Conselho Gestor de Urbanização.
Inscrição de candidatos da população – de 28/05 a 08/062007.
 Rosa (CONSEG) – informa sobre projeto Recicla Morumbi que envolve
várias entidades na 1ª. Caminhada que sairá do Shopping Jd. Sul.
 Ivanilda (Cons. Saúde) – refere-se ao projeto de reciclagem de lixo na
comunidade e a perspectiva de cadastramento das organizações que
enfocam trabalho.
 Gilson (União de Moradores) – informa sobre os resultados do trabalho
realizado em parceria com o Programa Aprendiz (Roberto Justus). Ações
realizadas: pintura do Espaço Jovem, patrocínio para o Jornal, entre outros.
O programa foi ao ar no dia 22/05.
 Silvia (Escola Luiz Gonzaga) convida para Festa Junina em 30/06.

Próxima reunião dia 28/06/07 – Espaço Jovem de Paraisópolis (Pirâmide).

4

