
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA CAPELA DO 

SOCORRO 

 

DATA 07 DE ABRIL DE 2015 

Esta reunião foi conduzida pelo Sr. José Luiz (Zito Pereira) coordenador e 

secretariada pela Sra. Marilene Ribeiro (Mara), esteve presente nesta 

reunião o Sr. Marcos José Machado da Secretária de Relações 

Governamentais. 

Deu se inicio a reunião com aprovação da ata do dia 06 de março de 2015. 

 

PAUTA 01: Informes 

PAUTA 02: Escolher entre os Conselheiros da Macro Região para eleição 

das 06 Subprefeitura da Zona Sul. 

 

José Luiz (Zito Pereira) – Informou que os conselheiros serão trocados 

pelos suplentes e passou a relação dos suplentes. Informou sobre a reunião 

em Santo Amaro com os conselhos, sem a participação da Capela do 

Socorro e o conselho terá que escolher um representante para o conselho 

macro, terá como função discutir as finanças buscando recursos para Zona 

Sul do plano diretor estratégica, essa reunião será no dia 09 de abril na 

subprefeitura de Santo Amaro as 19:00hs. Em nossas reuniões sempre 

teremos um representante da Secretária Governamental. Me comprometo a 

marcar uma reunião com a Subprefeita. 

Juarez Ribeiro (Jura) - Não concordo, por que acho que já tem muitos 

conselhos e nenhum funciona. 

Carlos Silva - Não concordo, pois criam se muitos conselhos e nada é 

resolvido, perdemos tempo nessas discussões. 

Cícera Francisca – Eu tinha uma expectativa que o conselho fosse algo 

melhor e objetivo, a subprefeitura sempre nos diz não. A subprefeita Cleide 



prometeu marcar uma reunião com o conselho, até agora nada. 

Jaqueline de Jesus – Eu acho que tem muita coisa sendo feita, o conselho 

está fazendo um bom trabalho, dentro das suas possibilidades, quanto a 

candidatura não tenho tempo para exercer esta função. 

Francisco das Chagas (Chiquinho)- Agradeceu o apoio ao seu mandato, 

falou do trabalho feito nas UBS e da última reunião na Secretaria da Saúde, 

que ficaram de dar um retorno depois de avaliar tudo que foi encaminhado. 

Sugeri uma reunião para os coordenadores de bases e lamenta que á 

maioria dos conselheiros tenham desistido por vários motivos, acho o 

Conselho Participativo muito importante, não podemos desistir só por que 

nossas solicitações não foram atendidas. Se propôs a representar o 

conselho da Capela na eleição do representante da macro região sul. 

Dernivaldo Boaventura- A comunidade cobra muito, por esse motivo não 

tenho condições de ser candidato da região. 

Jair Dias- Não tenho disponibilidade para esta função. 

Airton Eduardo- Informou não posso ser candidato por ser do CPOP, sobre 

o curso de formação do CPOP, tivemos acesso ao plano de metas por 

região, que defende os projetos dos conselheiros, a Capela do Socorro teve 

uma grande vitória com a construção das UBS, discutimos o plano diretor e 

a construção do Hospital de Parelheiros com o CPOP, temos as mesmas 

dificuldades do Conselho Participativo, nós e os conselheiros deveríamos 

ter vale transporte. 

O Sr. Francisco das Chagas Ferreira (Chiquinho) foi escolhido por 

aclamação como candidato para representar a Região Macro Sul. 

 

Esta reunião contou com a presença de 11 Conselheiros Participativos 

Municipais da Capela do Socorro. 

Ficou definido que a próxima reunião será realizada no dia 04 de maio de 

2015. 

Deu se por encerrada a reunião do Conselho Participativo Municipal da 

Capela do Socorro. 

Ata Lida e aprovada por 11 Conselheiros Participativos na reunião ordinária 

do dia 04 de maio de 2015. 


