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PRAZO

DESCRIÇÃO
0. Rodada de apresentação+ leitura da ata anterior

info

1.Conselho Gestor: D. Neusa (UBS) fala na nova constituição do Conselho
Gestor de Saúde, apresentando duas novas integrantes, as agentes de saúde,
Liliane e Vilma.

info

2. Conselho Gestor de Habitação: Carlos Pelarim (Habi) solicita indicação
oficial dos representantes do Forum Multientidades, via memorando, para
publicação. Informa que a CDHU já indicou representante. A primeira reunião do
conselho aconteceu no PEC e a próxima será dia 04/12 – 17h30min, no mesmo
local. Lucia (HabiSul) esclareceu que os recursos do segundo pacote de obras
vem do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).
3. Educação: Luiz Ricardo da Sub Prefeitura de Campo Limpo, fala do
andamento das obras relacionadas à nova EMEI. Refere que o entulho que
necessitava ser retirado, já foi removido. A pavimentação já foi iniciada, os
contatos com a Sabesp e Eletropaulo já estão em andamento e o
funcionamento da EMEI está garantido para fevereiro de 2008.
4. Eletropaulo: Gilson informa que a Eletropaulo terá um posto de atendimento
à comunidade na União de Moradores, para resolução das dificuldades
relacionadas à entrega e valor da conta de energia. Fala ainda que a tarifa social
é concedida apenas às pessoas que são cadastradas nos programas sociais do
governo federal, contudo haverá a possibilidade de cadastramento, para
solicitação da tarifa, neste sábado(01/12/2007), na União de Moradores.

Forum

?

info

interessados
em solicitar
tarifa social
Eletropaulo

1/12/07

Gilson informou ainda que a sede està passando por reforma para adequação
do espaço para atendimento da Eletropaulo.
5.Conferencia de Juventude: Gilson (presidente da União de Moradores)
informa, que embora tenha havido chuva, o evento de 10/nov/07 em
Paraisópolis teve resultados significativos, com discussões bastante
proveitosas. Na abertura compareceram 300 pessoas e foi lançado o livro sobre
o artista local Estevão (Gaudi). As salas de debates ocorrerão na EMEF D.
Veremundo. As resoluções (sobre educação, mulheres, meio ambiente,
qualidade de vida, etc) serão levadas ao encontro de Brasilia em abr/2008.
Aproveitou para solicitar a participação dos representantes das entidades em
eventos importantes e de repercussão como estes.

info

6. Banca do Futuro: Gilson informou que a União abrigará uma banca de jornal,
resultado de uma parceria realizada com a Avon.

União

7.Geração de Renda: Discutimos no grupo se essa de fato era uma prioridade e
todos apontaram que sim. D. Neusa disse inclusive que sente falta de ações
eficazes do grupo.

Info

17/fev/08

Iniciamos a discussão sem saber quantos representantes haviam encaminhado o
questionário (prévio) para Eliana, do Einstein, pois a mesma não pode
comparecer. Esboçamos na lousa as iniciativas existentes e as sugestões de
focos de trabalho. Foram apontadas algumas sugestões tais como: cooperativa
para costureiras, padaria comunitária, cooperativa de reciclagem, agencia de
emprego, etc.
Houve várias interrupções e decidiu-se que era melhor retomar o assunto na
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e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria da
qualidade de vida na comunidade como um todo
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DESCRIÇÃO
primeira reunião de 2008, mais centralizado.
Vale ressaltar que Carlos (Habi) falou da existência de uma verba dentro do fundo
de habitação, que pode ser destinada a este fim.
Vimos ainda, que algumas entidades, como União de Moradores, já tem projetos
ingressados neste sentido; é necessário verificar se há interesse em convergir em
único projeto e se isto é interessante para a comunidade.
8. Instituto EntreAtos de Promoção Social: Cristina Perez apresenta a
associação que está constituindo no intuito de atender a comunidade de
Paraisópolis com atividades relacionadas a esporte e lazer. A princípio tem
atendido com aulas de hidroginástica e capoeira para adultos,.natação e jui jitsu
para crianças.
Trata-se de uma mansão cedida para o trabalho com a comunidade, priorizando
formação de jovens e adultos para geração de renda com pequenos grupos de
produção e serviços.
9. Web Site: Joildo foi à reunião no mosteiro para discutir o site com os alunos do
CCT Paraisópolis, contudo segundo ele, a tecnologia utilizada nas aulas é
ultrapassada e ficaria difícil construir o site assim. Gilson informa que Joildo já
havia começado o site, contudo houve uma pausa em virtude da tentativa conjunta
de constituí-lo.
Avaliamos que a esta altura, embora interessante, ficará difícil a participação dos
alunos, tendo em vista que estão concluindo as atividades e saindo de férias.
Ficou definido que este trabalho será concentrado apenas na União de Moradores
e que teremos que agilizar para que o site esteja no ar no primeiro semestre de
2008.

info

Joildo

10. Paraisópolis Revelando Novos Talentos (futebol); nesta reunião contamos
com a presença do Sr. Mota que falou de um projeto que está sendo desenvolvido
em Paraisópolis há 4 meses. Segundo ele, o objetivo é evitar que meninos tenham
tempo ocioso. O projeto conta com 7 estagiários em psicologia, 2 treinadores
profissionais, 1 preparador físico, 1 faxineiro e 1 olheiro, que faz contato com
familias e acompanha o rendimento escolar dos meninos. As atividades
acontecem no Campo do Palmeirinha nos períodos matutino e vespertino e já
atendem cerca de 564 adolescentes.
Ainda segundo Sr. Mota, que não é residente na comunidade, mas que veio do Jd.
Macedônia para instaurar um pouco de paz na comunidade, no ano de 2008 o
trabalho será ampliado para incluir aulas de capoeira.

info

11. 16 dias de ativismo pela não-violencia contra a mulher: Juliana (Creche)
anunciou o torneio de futebol programado e pede ajuda na divulgação.

todos

12. Conselho Tutelar: anunciada a eleição do candidato Mamão, que fará plantão
na União de Moradores uma vez por semana.

info

12. Próxima reunião: Associação EntreAtos - R. Silveira Sampaio, 585
(próximo a creche, perto do Ponto de Luz;; tel: 3742-1318, 9683-5540)
Pauta: Geração de Renda; Site Paraisópolis; Educação;

info
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