
Ata da Reunião Ordinária de Conselho Participativo Municipal 

da Capela do Socorro 

 

São Paulo, 05 de maio de 2014 ás 19:00hs 

O coordenador dá as boas- vindas aos Conselheiros e Conselheiros 

Participativos Municipais da Capela do Socorro. 

Esta reunião foi conduzida pelo coordenador o Sr. Francisco das Chagas 

Ferreira (Chiquinho) e secretariado pelo Sr. José Luiz Pereira dos Santos 

(Zito Pereira). 

Deu-se inicio a quinta reunião do Conselho Participativo com aprovação 

da ata da reunião anterior do dia 14 de abril de 2014. 

Pauta 01: Discussão sobre o dia e o horário do curso 

Pauta 02: Discussão sobre a visita em locais com problemas na região da 

Capela do Socorro. 

Francisco das Chagas (Chiquinho) coordenador - a secretaria de assuntos 

governamentais mandou três datas como opções para nós conselheiros da 

Capela do Socorro escolher para o curso de formação junto com a 

subprefeitura e o conselho participativo de Parelheiros, as datas são 

17/05/2014, 24/05/2014 e 31/05/2014 das 9:30hs ás 12:30hs. Foi 

escolhido por unanimidade o dia 31/05/2014 das 9:30hs ás 12:30hs, falta 

definir o local do curso. 

Começou a discussão sobre as visitas de prioridade. 

Cícera – Há 3 ou 4 anos atrás foi enviado um oficio para a subprefeitura da 

capela do socorro para resolver um problema muito sério que esta 

afetando a saúde de senhoras, senhores e crianças por conta de uma 

empresa de bota fora, que joga entulho dia e noite. Caminhões 

descarregam caçambas, soltando um pó químico muito forte, ocasionando 

problemas de pulmão na vizinhança. Esta empresa fica na rua em frente 

aos prédios verdes ao lado da estação autódromo/Interlagos. Por isso 

peço a todos uma visita com urgência. 



Adriano (Puga) – Hospital Grajaú, Maria Antonieta, Balneário São Jose 

faltam médicos ortopedistas, pediatra muita fila a saúde esta pedindo 

uma maior atenção pelo conselho. Peço também que visitem a Av. 

Belmira Marin muito roubo e falta CET para multar. 

Raposão- no Jd. Eliana falta tudo, eu fui junto com algumas pessoas que 

estão assentadas fomos mal atendidos. Os assentados não tem 

comprovante de residência, por isso peço ajuda aos conselheiros ou 

iremos ao ministério púbico. O conselho precisa visitar a Av. Belmira 

Marim por que esta ocorrendo muito assalto e arrastão. 

Alexandre – Agradeço a todos os conselheiros, pela visita ao córrego no 

JD. Castro Alves com o apoio dos conselheiros conseguiu resolver o 

problema. Por isso peço principalmente ao coordenador e ao secretário 

para nos ajudar e deixar as bandeiras políticas de lado. Vamos dar 

prioridade a visitas aos postos de saúde, AMA e UBS da nossa região. 

Zito Pereira- Em minha opinião o maior problema da cidade de São Paulo 

esta na saúde, por isso a todos os conselheiros uma visita aos postos do 

AMA e UBS, da capela do Socorro. 

Airton- Nos informou que vai ter uma reunião no CPOP no próximo mês, 

se não tiver nada de novo nas nossas reuniões, não tenho como 

apresentar algo á secretaria de relações governamentais. Sobre as visitas 

as postos AMAS e UBS concordo, por que a saúde da nossa regia esta 

precária. 

Ivanildo- Temos que nos unir para termos mais força para resolver os 

problemas da nossa região. Concordo com as visitas aos postos de saúde 

AMA e UBS. 

 

 Foram aprovadas por unanimidade as visitas aos postos de saúde AMA 

e UBS.                                                                                                              

Ficando definida a data do próximo encontro, para o dia 02 de junho de 

2014 as 19:00hs.                                                                                                    



Esta reunião teve participação de 22 conselheiros participativo da capela 

do socorro.                                                                                                 

Deu se por encerrada a quinta reunião do conselho participativo da capela 

do socorro 

Ata lida e aprovado pelos 19 conselheiros presentes na reunião ordinário 

do dia 02 de junho de 2014 

 


