Local: Espaço Esportivo e Cultural Bovespa
FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

Data: 29/09/2007,

8:30

(R.Iratinga 84, Paraisópolis, SP- tel: 3749-9917)
ASSUNTO: Reunião Mensal

Por: Diane/Monica
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)

AÇÃO

1 / 4

PRAZO

DESCRIÇÃO
0. Rodada de apresentação+ leitura da ata anterior (Neusa, UBS)

info

1. Grupo de gestores das escolas de Paraisópolis: conforme solicitado na
reunião anterior, Terezinha (Crescer Sempre) esclareceu que o grupo, liderado
pela Crescer Sempre, promove encontro mensal de diretores e coordenadoras
pedagógicas das escolas públicas (estaduais e municipais) com o objetivo de
alinhar seu trabalho e melhorar a qualidade da educação em Paraisopolis. Citou
dificuldades enfrentadas pelos gestores quanto à legislação (ex: remoção de
professores, não-penalização de alta quantidade de faltas dos professores) e
tambem algumas conquistas do grupo tais como planejamento pedagogico e
Mostra Cultural realizada em 22/9 na EMEF D. Veremundo com 6000
participantes.
2. Instalação de uma sala de 1o ano de Ensino Medio: Crescer Sempre
instalará em 2008 sob liderança academica da Escola Pueri Domus, 35 alunos
em periodo integral. Instalação em espaço voltado para adolescente no terreno
comprado em frente à escola infantil atual.
3. Qualidade de Ensino: Instituto de Qualidade de Ensino foi contratado pela
Crescer Sempre (via APM) para atuar quinzenalmente no HTPC (horário de
trabalho pedagogico) da EE Homero. Citadas aulas de reforço em vigor hoje:
- 2a e 3a series: EE Homero
- alfabetização para alunos de 5a s : EE Etelvina e EE Maria Zilda
Terezinha comentou que classes de Paraisopolis são cheias demais (ex: 40
alunos) e relatou ter constatado queixas de professores do ciclo II (antigo
ginasio) “por não estarem preparados para alfabetizar”. O resultado das provas
do ENEM na comunidade foi muito fraco (“chocante”). Esclareceu que as
escolas estaduais de SP não participaram da Prova Brasil, daí a nãodisponibilidade de dados sobre resultados no site do INEP.
Rolim citou seu testemunho sobre a importancia de escola em periodo integral.
Diane (Bovespa) comentou o fato de que as escolas publicas que funcionam em
periodo integral serem aquelas localizadas em regiões de classe média. Citado
o caso da EE Cecilliano que estava parcialmente ociosa e passou a ter grande
procura quando começou a oferecer periodo integral.
Comentada a reclamação de pais de alunos sobre inumeras faltas de professora
na EMEF D. Veremundo Toth desde agosto/2007.
Cassio Loschiavo (SubPrefeito de Campo Limpo) opinou que em geral o grande
diferencial nas escolas está relacionado à atuação da diretora. Explicou que a
pessoa de contato na SubPrefeitura é Marcelo Rinaldi, coordenador de
educação.
4. Edificaçãoes escolares em andamento: comentado o fato de ter sido
iniciada a construção do CEU Paraisopolis (3000 crianças), ao lado do qual será
edificada a Escola Tecnica de Paraisopolis, com capacitação para primeiro
emprego. Cassio Loschiavo (SubPrefeito de Campo Limpo) mencionou que o
grande entrave para atender a carencia de escolas em Paraisópolis é a falta de
terrenos regulares. Citou que no ambito do Plano de Urbanização o projeto da
Av. Perimetral foi relocado para atender a demanda de habitação e escolas.
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Ação

22-23/9/07

DESCRIÇÃO
Lucia (SeHabi) sugere contatar EDIF atraves de SME. Neusa (UBS) alerta para
o problema de deposito de lixo em frente à nova EMEI. Telefone do plantão da
SuPrefeitura para eventuais denuncia: 5819-9964 r 110.
Teresinha relata que há plano em curso para construir uma nova escola no
terreno da EE Homero com demolição de parte das instalações atuais.
Cassio Loschiavo (SubPrefeito) sugere reunião com grupo Educação Multi
(Gilson, Mineiro, Creuza, Margareth, Monca, Rolim) + Coordenador Educação
Marcelo Rinaldo + EDIF na SubPrefeitura de CL
Discutida a possibilidade de existencia de um Conselho Gestor de Educação ou
similar, ficando Sonia (Bovespa) encarregada de colher referencias.
5. Conselho Gestor de Urbanização: Lucia (SeHabi) esclarece que não
começou a operar pois há 3 orgãos do poder público que ainda não indicaram
representantes. Foi solicitada a informar por e-mail Multientidades a
identificação dos 3 orgãos.
Rolim informa que já protocolou solicitação de flexibilização da verba habitação
até R$ 25 mil em Paraisopolis. José Maria enfatizou a importancia da questão
da oferta de moradias na comunidade para familias removidas de suas casas.
Cassio (SubPrefeito) citou visita feita pelo Prefeito Kassab à comunidade em
7/set/07.
6. Virada Esportiva: Flavia e Cida (Habisul) agradeceram às lideranças da
comunidade pela participação na Virada Esportiva. Mineiro mencionou que a
escassez de material e o calor atrapalharam o evento. Lamentado o fato da
caminhada dos idosos no Palmeirinha não ter constado da programação
Distribuiu CD contendo o Mapa das Organizações Sociais.
7. Aniversário da União de Moradores: Gilson convida para a comemoração
de 24 anos. Informa que será iniciada reforma subsidiada pela Eletropaulo,
conclusão prevista para final out/07. Está em curso processo de obtenção de
CMDCA. Evento para Juventude em planejamento, com foco no PRO-JOVEM.

16/9/07

8. Formatura Alfabetização Escola do Povo: aconteceu no Palacio do Governo
e incluiu assinatura de parceria com ONG de funcionários da Caixa Economica
Federal, que manterá mini-agencia em Paraisopolis.

Info

9. Esgoto na Viela da Farmacia: Neusa (UBS) reitera reclamação.

info

10. Corte de luz: Nelza queixou-se de desligamento abrupto e pede atuação mais
eficaz da Eletropaulo
11. Associação de Mulheres de Paraisopolis: Neusa (UBS) convida para o
aniversário de 1 ano no Ponto de Luz.
12. Site Multientidades: prototipo está sendo construido por Joildo/auxiliares,
com inserção de datas no calendario geral por cada entidade através de senhas.
13. Show da Virada em Paraisópolis: Rolim informa que está sendo cogitado.
14. Próxima reunião: na EE Homero. Pauta: educação, site Multi, turismo
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