
ATA III Reunião Fórum Social SP 
Data: 27 de fevereiro de 2013 
 
Presentes: 

 José Aguiar 
 Silvana Goulart 
 Maria Madalena Macedo 
 Carlos de Jesus Campos 
 Fernando Martins P Silva 
 Mauro D’Artibale 
 Bruno Franques 
 Dora Lima 
 Sonia Regina Rocha 
 Raimunda Monteiro Souza 
 Nilton Silva 
 Lucimar Augusto 
 Songo Tusano 
 Chico Whitaker 
 Marcelo Seiko Higa 

 

A reunião inicia com a apresentação dos participantes. 

Em seguida foram trazidos informes: 

 Instituto Baresi – Evento “Raras sem fronteiras”. Dia internacional e da 
estadual de conscientização sobre doenças raras. Dia 28/02/2013, das 13h às 
19h. Uninove SP Campus Memória Barra Funda. 

 IV Jornada de Moradia – Evento em 02 e 03/03/2013, das 9h às 18h na 
PUC SP, Campus Ipiranga 

 Planeta 21, Canalização de córregos sem remoção de moradores: Campos 
apresentou maquete e o trabalho que está sendo realizado na região do 
Sapopemba sobre a questão das enchentes e a situação dos moradores do 
entorno dos córregos na região. Cita o exemplo de Guarulhos que está 
canalizando os córregos de maneira que separa a água poluída do dia a dia da 
água não poluída que vem da chuva. Destaca que o grande diferencial do 
projeto é que a obra de canalização pode ser realizada sem remoção dos 
moradores do entorno. Demonstrou também bloco de concreto ecológico. 

 Planeta 21, Fóruns Locais: Campos cita que, inspirados na ideia do FSSP de 
ocupar as praças, está envolvido na organização de nove eventos para o ano 
de 2013 em praças da região local. O primeiro desses encontros será no dia 
13/03 em uma Praça do Jardim Grimaldi. 



Bruno apresenta o novo site/blog do FSSP. 

Bruno traz o informe da atividade do dia 14/04 no Vale do Anhangabaú. Nilton sugere a 
participação desse coletivo representado pelo Campos no dia 14/04. Bruno informa 
ainda que haverá essa possibilidade e que já há outros institutos que farão atividades 
como o Baresi e o Coletivo Colmeia. 

Bruno traz à discussão o mapeamento que o GRAP está organizando dos diversos 
movimentos sociais, por eixo, facilitando a convergência dos MS. A ideia é fazer algo 
parecido na cidade de são Paulo. 

Em seguida discute-se sobre a criação de alguns GTs que facilitarão o andamento das 
atividades dos FSSP.  

Discute-se sobre o FSM Tunísia estendido com uma atividade, já agendada, para o dia 
28/03 em local a confirmar. 

Discute-se também sobre o Seminário Pós Cúpula dos Povos que será realizado nos dias 
16 e 17 de Abril. 

Dora sugere levar a atividade da Árvore dos Sonhos pra o dia 23/03. Fernando propõe 
que a atividade do Mapa dos MS possa também ser efetivada nesse dia. 

 

Encaminhamentos: 

 Dora e Fernando farão contato/reunião com a Camila para caminharem a ideia 
do mapeamento e providenciar sua viabilização. 

 Nilton fará contato com Marcelo/Adriana do Baresi para termos a atividade da 
Árvore dos sonhos no dia 23 e como viabilizar isso.  

 Bruno fará também contato para checar viabilidade de trazer a árvore dos 
Sonhos de Sorocaba. 

 Bruno divulgará os informes dos encaminhamentos desta reunião, com ata e 
criação de grupos de e-mails para os GTs. 

 

 

Próxima Reunião dia 14/03 (local a confirmar)  
 
1- Discutir e definir a compra do Kit fórum. 
2- Discutir a participação do FSSP no Seminário e ajuda financeira para sua 

efetivação.  
3- Discutir  a  parceria  com  o  Coletivo  Colmeia  para  a  aquisição  de  um  Kit 

Comunicação Forum Virtual 

 


