Local: Crescer Sempre (R.Pasquale Gallupi,
FORUM MULTIENTIDADES

Data: 26/04/2007,

8:30

939 – Paraisópolis – SP- Fone.: 3772-6532)

DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

ASSUNTO: Reunião Mensal

Por: Juliana
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)

•
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DESCRIÇÃO
0. Rodada de apresentação+ leitura da ata anterior (Eliana - PEC)

info

1. CET: Os técnicos da CET deram início à reunião, demonstrando sua

Info

satisfação em poder executar um projeto em parceria com a Secretaria de
Habitação, Secretaria de Transporte, com as entidades locais e com a
comunidade, a fim de otimizarem o tempo e qualidade de vida da população.
Fizeram uma apresentação de slides, que exprimiam os problemas mais
freqüentes relacionados ao transito em Paraisópolis. São eles:
1) O intenso trafego nas áreas escolares
2) A difícil circulação dos micros ônibus (5 linhas)
3)

A ausência de espaços destinados aos pedestres

Segundo os técnicos os horários de entrada e saída nas escolas são
considerados horários de pico; as fotos demonstravam grande tumulto de
adultos, crianças e carros, o que caracteriza alto risco de acidentes. Propõem
que sejam adotadas medidas juntamente com a população local, a fim de
sinalizar e regularizar o trafego nesses locais - essa é uma das prioridades da
CET no momento.
Os técnicos informam que as vias aqui tem largura de ~6 metros, o que não
comporta a mão dupla; deste modo uma forma de melhorar os três pontos
acima mencionados, seria remanejar o transito, formando ruas de mão única,
formando binários (Melchior Giola,

Herbert

Spencer,

Wilson,

Ricardo

Avenarius, das Jangadas). Assim as lotações circulariam por vias diferentes,
os carros não se acumulariam, facilitando o trafego e permitindo um acesso
melhor e mais seguro aos pedestres. Nesta proposta a R. Pasquale Galup teria
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sentido duplo mantido.
Neste momento do projeto estão recapeando algumas ruas, asfaltando outras,
construindo algumas guias e sarjetas e procurando sinalizar de modo geral.
Compreendem que, trabalhar o transito em qualquer espaço é uma questão de
saúde pública, porque produz qualidade de vida, mas, para que isso aconteça é
necessário que os moradores sejam parceiros na iniciativa.
Tem a intenção de compartilhar o projeto com a população e aí então dar início
às ações mais focadas, contudo as atuações serão prioritariamente educativas
e não punitivas (multas). CET mencionou intenção de fazer reunião com os
comerciantes locais para discutir o projeto; foi sugerido utilizar parte do espaço
da reunião semanal subsequente da União de Moradores (sábado 5/5/07 as
17:00). Os envolvidos conversarão entre si para organizar este encontro.
Sr. Mineiro solicitou fechamento da rua nova, onde aconteceram as
desapropriações do Brejo, para rua de lazer, falando do bem estar que o
espaço tem gerado às crianças nos finais de semana.
Os técnicos respondem que durante esse processo de regularização da rua, ela
pode ser utilizada pelas crianças nos finais de semana. Mas que não é possível
fechá-la para rua de lazer, porque provavelmente ela será útil no
remanejamento do transito local.
2. Conselho Gestor: Eliana (PEC) fala das eleições do Conselho Gestor, que

Info

acontecerão dia (02/06) em diversos pontos da comunidade, das 9h às 16h. A
temporada de candidatura dos moradores já está lançada e a inscrição do
morador deve acontecer no canteiro de obras do dia 23/04 até 07/05, das 10h

FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular

e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria da

qualidade de vida na comunidade como um todo

Local: Crescer Sempre (R.Pasquale Gallupi,
FORUM MULTIENTIDADES

Data: 26/04/2007,

8:30

939 – Paraisópolis – SP- Fone.: 3772-6532)

DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

ASSUNTO: Reunião Mensal

Por: Juliana
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)

•

3 / 3

AÇÃO

PRAZO

todos

31/5/07

DESCRIÇÃO
às 17h.
No que se refere às entidades, lançaram-se como candidatos a Casa da
Amizade e a União de Moradores. O Programa Einstein na Comunidade ficou
de confirmar sua candidatura, até porque gostaria de viabilizar a oportunidade a
outras entidades, contudo nenhuma outra entidade demonstrou interesse. A
candidatura das entidades deve ocorrer junto a HabiSul, até dia 24/05; a

8:30

eleição ocorrerá em 31/5/07 por ocasião da reunião de Multi.
Houve uma discussão não fechada se os moradores que participavam do
Fórum, e que não estavam vinculados a nenhuma entidade ou organização,
poderiam votar no fórum das entidades. Carlos Pelarim (HabiSul) colocou que
em seu entendimento não, porque morador vota em morador, e entidade em
entidade, já que são instancias diferentes. Eliana (PEC) coloca que todos os
participantes sempre votaram e a discussão ficou para ser fechada na data da
eleição dia 31/05.
3 . Educação: Compareceram à reunião 4 representantes da Coordenadoria de

Info

Educação de Campo Limpo (antigo NAE): Luiz (demanda), Cíntia (expediente),
Vera

Lucia

Cesarini

(Diretora

da

EMEI

Paraisópolis

II).

Ana

Laura

(respectivamente diretora e vice-diretora da EMEI Paraisópolis II em construção
no Grotão).
Luis informou a demanda cadastrada no EOL:
o

1 estágio (nascidos em 2003): 325
o

2 estágio (nascidos em 2002): 299
o

3 estágio (nascidos em 2001): 275
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A Coordenadoria ainda não decidiu quantos turnos serão implantados na nova
EMEI no Grotão; se 2 turnos com duração de 6 h, devem funcionar 7-13 e 13-19.
Trouxeram informações de que a construção da nova EMEI está pronta, parte da
equipe já está contratada, contudo o funcionamento está impedido devido à falta
de viário, ligação de água e energia elétrica e ao montante de lixo e entulho em
frente à entrada da EMEI.
Segundo os visitantes o lixo ainda não pode ser retirado pela Prefeitura porque
se trata de um terreno particular, de modo que a remoção deve ser feita pelo
dono.
Mônica questiona o fator burocrático da questão, pois se o interesse é público a
questão seria facilmente resolvida entrando em contato com o dono do terreno e
se oferecendo para retirar o entulho, o que provavelmente não o desagradaria. O
que não pode ocorrer é ter um prédio construído e por conta de um montante de
entulho o prédio permanecer vazio, enquanto as crianças continuam brincando
por sobre o lixo, por falta de atendimento adequado.
Vilu (Secretaria de Educação) afirmou compreender a questão e propôs-se a
levar

o

tema

à

coordenadoria

para

agilizar

a

solução

(articulação

EDIFxILUMExSIURB). Vera Lucia (diretora da nova EMEI) coloca que existem
ainda questões referentes à instalação de energia elétrica e rede de água;
Pelarim (HabiSul) esclarece que quando a obra é licitada e o projeto é firmado,
tudo isso é previsto e que trata-se de uma questão de revisitar esses documentos
e fazer os contatos necessários para que os procedimentos sejam tomados.
4. CEU: Vilú (Secretaria de Educação) informa que o CEU Paraisópolis já tem
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contrato firmado, faltando regularizar o terreno de 18.000 m2; há 77 lotes em
processo de pertença pela Prefeitura, sendo que 25 deles já têm emissão de
posse. Vilu apresenta transparencias do projeto de um CEU similar, apontando
suas características físicas, e fala das prováveis características do CEU
Paraisópolis (1 CEI, 1 EMEI, Teatro, Telecentro, Biblioteca, Piscinas, Quadras
Poliesportivas, Brinquedoteca, entre outros).
Convidou os participantes que tivessem maior interesse sobre o projeto e seu
dinamismo a conhecer o CEU Feitiço da Vila.
5. Visita a USF Paraisópolis: Liderados pelas agentes de saúde, os
participantes que desejaram puderam visitar as instalações da Unidade de Saúde
de Família Paraisópolis, localizada na vizinhança do Crescer Sempre.
Durante a visita a gestora Dra. Eliana apresentou o projeto, suas diretrizes e
ações, todas baseadas no “Documento Norteador”. Iniciou informando que a
Unidade é uma autarquia administrada pelo Einstein, assim como o Hospital
Campo Limpo.
A ação da unidade é setorial, portanto os atendidos são apenas aqueles que
residem de acordo com a divisão da região. Oferecem cerca de 500
atendimentos (incluindo retornos) por semana. Eliana informa que os agentes são
identificados por cores (5 equipes) e devem atuar na região em que moram,
sendo que cada agente é responsável por 200 famílias. As cores das equipes são
facilmente identificadas pelo cordão do crachá que o agente pendura no pescoço;
essa cor serve também para que cada família saiba qual o seu dia de
atendimento na USF. Exemplo: Se resido na região rosa, meu dia de agendar
consultas, etc é na segunda-feira.
Os consultórios também tem as portas identificadas pelas mesmas cores, o que
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possibilita ao paciente saber sempre aonde vai ser atendido. Os exames
laboratoriais são terceirizados.
Existe sempre um médico plantonista para problemas de saúde que não possam
aguardar a consulta agendada; o atendimento nesses casos ocorre das 7h às
17h.
As equipes da USF são compostas por agentes de saúde, auxiliares de
enfermagem, enfermeiros e médicos.
6. Próxima reunião: a ser realizada na sala do Conseg - Estacionamento Extra
Morumbi com a seguinte pauta (inclui tópicos adiados por falta de tempo em

8:30

26/4):
- Eleição de 3 representantes de Entidades para o cargo de conselheiro no
Conselho Gestor de Urbanização de Paraisópolis
- HabiSul: mapa dos espaços disponiveis, Ilume, matriz das intervenções
envolvendo as ONGs conforme discutido na reunião de 15/2/07
- Propostas de geração de renda na comunidade
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