
Ata da 9º Reunião 0rdinaria

Data 19/09/2019 

9ª Reunião Ordinária – CPM/CV

Local: Subprefeitura da Casa Verde/Limão/Cachoeirinha

Avenida Ordem e Progresso nº 1001

Início: 19:30horas   - duração 2 (duas) horas

Coordenador: Fábio Amorim

Itens de PAUTA:

-Resposta e-Sic

- Acompanhamento orçamentário

-Apresentação e recebimento da sala e outros 

- Referendar ata;

- Outros

  - Informes gerais, entre outras providencias para serem discutidas respeitando-se a       pauta.

 Ressaltamos que as deliberações obrigam a todos, inclusive aos Conselheiros     ausentes e que 

eventuais inclusões, alterações de pauta poderão ser requeridas e aprovadas por maioria simples.

Conselheiros Presentes: 

1- Fabio Silva de Amorim – CPM/Casa Verde
2- Jose Roberto Coelho – CPM/Cachoeirinha
3- Eunice Macedo – CPM/Limão
4- Maria Cristina Cruzelhes – CPM/Casa Verde 
5- Albertina Ferreira Gonçalves Alves - CPM/Casa Verde



Conselheiro ausente sem justificativa:

1- Juvenal de Araújo Carneiro – CPM/Cachoeirinha
2- Janete Aparecida Queiroz – CPM/Casa Verde
3- Jonas Caetano de Souza – CPM/Limão.
4- Nilton Fernando Estevão – CPM/ Cachoeirinha
5- Antônio Oliveira da Silva - CPM/Casa Verde 
6- Nataly Fonseca Feitosa Floriano – CPM/Cachoeirinha.
7- Iva Oliveira da Silva – CPM/Cachoeirinha
8- Geraldo Rogerio da Silva – CPM/Cachoeirinha

Conselheira ausente com justificativa:

1- Marcia Fernandes - CPM/Casa Verde - justificada via e-mail
2- Antônio Cassio Nicola – CPM/Limão - justificada via e-mail

Autoridades e Munícipes presentes:

1- Paulo Cahim - Assoc. Pq. Itaguaçu 
2- Sara G. D. de Amorim – Munícipe
3- Jeronimo Aguiar - Munícipe
4- Aloisio Areias – Coord. de CADES/CV 
5- Mario Maeda – Interlocutor CPM-CV 
6- Renato Martins – Conseg 38ºDP
7- Felipe J. Pansano – Rodando a Norte

-O Coordenador Fabio Amorim, inicia a reunião agradecendo a presença de todos e dando 
prosseguimento fala sobre a sala disponibilizada. Disse que conversou com o Sr. Chiaretto – 
Coordenador de CAF - sobre o material e equipamentos necessários e que no final da reunião ira 
com os Conselheiros presentes para que todos conheçam a sala, explica ainda que ela será 
compartilhada com o Conselho de CADES e sugere que o compartilhamento seja em dias 
alternados. Explica que na sala há um computador, uma impressora e um armário e que os 
materiais adquiridos anteriormente como ventiladores, mais uma impressora, cadeiras e mesas 
estão sendo usadas pela Subprefeitura e que aguarda a compra do material de escritório e pede ao 
interlocutor que se possível seja instalado um telefone e a senha para acesso ao computador. 

- Prosseguindo faz a leitura da resposta dada via e-Sic sobre a PPP e Parque Linear do Córrego do 
Bispo. Explica que conforme informação a Divisão de Implantação, Projetos e Obras (da SVMA) 
produziu apenas um Estudo Preliminar para apenas um trecho do Parque Linear Córrego do 
Bispo, e  que este estudo foi encaminhado à COHAB-SP, pois há previsão de implantação do 
Parque em sua totalidade no âmbito da Parceria Pública Privada (PPP) promovida pela 
Secretaria Municipal de Habitação e a COHAB-SP e  sugere que para e maiores informações



encaminhemos perguntas a COHAB. Quanto as perguntas feitas sobre a PPP, esta foi 
direcionada a COHAB que em resposta disse ter anexado Edital e Contrato contendo as 
informações solicitadas, porem nada veio em anexo. O Coordenador Fabio disse que irá 
novamente fazer os questionamentos e que espera trazer na próxima reunião a resposta.  O grupo 
debate sobre o assunto.  

-Seguindo a pauta o Coordenador Fabio, faz a apresentação do comparativo orçamentário dos 
valores empenhados nos últimos 5 anos e em análise conjunta com o grupo verifica que os 
números apresentados sofreram queda nos anos de 2017 e 2018. Lembra a todos que em 2018 
tínhamos poucas equipes de zeladoria, destaca que valores como o da administração da unidade e 
Conselho Tutelar mantiveram-se constantes, quanto as atividades culturais ele explica que não 
tivemos este recurso disponível em anos anteriores. Destaca ainda que o ano de 2019, até o 
momento, teve um aumento significativo em alguns casos dobrando o valor dos empenhamentos 
de anos anteriores. Vê estes números como positivo e lembra a todos que valores empenhados 
são aqueles que efetivamente foram contratados. Destaca que as emendas/investimentos tiveram 
conforme o relatório o menor desempenho no ano de 2017.    

- A Conselheira Eunice, lamenta que um valor tão alto tenha sido utilizado em eventos e não 
revertido em uma ação mais necessária na região. O Coordenador Fabio explica que são os 
vereadores que escolhem onde os recursos serão utilizados e nem sempre agradam a todos.  O 
grupo debate.

-Prosseguindo, o Coordenador Fabio, alerta a todos sobre a queda dos valores empenhados 
nestes últimos 5 anos e as consequências disso para nossa região, mas sabe que ainda temos 
emendas a serem “realizadas” apesar de não acreditar que haverá tempo hábil para isso.   

-O Coordenador Fabio alerta para outro fato importante que são os cancelamentos dos empenhos 
que vem ocorrendo nos últimos meses nos serviços de zeladoria. O Interlocutor Maeda esclarece 
que estes planejamentos de cortes de equipes são normais e visam sem prejuízo aos trabalhos de 
zeladorias reduzir equipes que ficariam ociosas. Cita como exemplo o serviço de poda que fica 
prejudicado nos períodos de chuva e completa que o Subprefeito tem se empenhado em ajustar 
nosso orçamento sem afetar os trabalhos de zeladoria. O grupo debate sobre o assunto.  

- Seguindo o Coordenador Fabio, faz a leitura da resposta do oficio 026, referente aos 
questionamentos levantados em reunião sobre os eventos autorizados e realizados por esta 
Subprefeitura. O Coordenador Fabio disse não estar satisfeito com a forma como estas perguntas 
foram respondidas. Respostas curtas e pouco detalhadas. Lembra a todos que estes 
questionamentos foram feitos pela plenária e não por ele.  O grupo debate durante a leitura das 
respostas e tiram suas dúvidas.
 
- Referente a solicitações de pedido de sinalização, pintura de lombada, poda de arvores e etc., 
feitas via 156, constam como baixadas e Conselheiros reclamam que estas não foram atendidas 
até aquela data.(Oficio 026)



-O Interlocutor Maeda, pede que se cobre do CET. O Coordenador explica que esta “cobrança” 
deve ser feita pelo Subprefeito por meio de oficio ou o que julgar necessário. Lembra a todos que o 
Subprefeito é o Presidente deste Conselho e que nada pode ser feito sem que passe por ele.    

- O Coordenador Fabio, faz a leitura da resposta dada ao Oficio 024, que corresponde a 
solicitações  feitas e este Conselho pelo CONSEG, e diz já ter passado a resposta ao solicitante.     

- Perguntado ao Coordenador Fabio sobre o fechamento da praça localizada na Rua Ouro 
Grosso, ele disse que segundo informações foi encaminhado para o Ministério Público, e que 
conforme nos foi informado pelo Sr. Rodrigo (em reunião passada), será realizado o seu 
“desfazimento” visto a sua irregularidade. O Interlocutor Maeda, contesta esta informação sobre 
seu desfazimento e o grupo debate sobre os fatos.

-O Coordenador Fabio, abre a palavra ao Sr. Felipe Pansano que faz parte da comissão de 
Festividade do Aniversário do Bairro do Limão, este vem solicitar ao Subprefeito que indique um 
representante da Subprefeitura para fazer parte da comissão organizadora dos eventos, faz a 
leitura aos presentes do oficio a ser protocolado e de toda a programação a ser realizada. Disse 
estar aguardando a devolutiva dos ofícios protocolados no gabinete O Interlocutor Sr. Maeda, 
explica que terá na próxima quarta-feira uma reunião com representantes da comissão com a 
Policia Militar e CET para tratar desse assunto. O Sr. Felipe disse que não foi informado desta 
reunião e o Sr. Maeda informa que esta foi agendada com a Sr. Rosa e um representante da 
entidade responsável pelo evento. Sr. Maeda explica que em eventos anteriores no mesmo local 
houveram alguns problemas e que o objetivo desta reunião é evitar que ocorram novamente.   O 
grupo debate sobre o assunto.    

- O Coordenador Fabio informa a todos que no próximo dia 06/10, será realizada a eleição para o 
Conselho Tutelar e pede a todos que votem e ajudem a eleger pessoas comprometidas com este 
trabalho e que irão trabalhar pelas crianças de nossa região.

- O Coordenador Fabio pede que se faça a leitura da Ata da 8º reunião ordinária. Feitas os 
devidos ajustes a Ata é referendada.

-Não tendo mais nada a apresentar a reunião é encerrada. 

Nada mais havendo a tratar e tendo a Coordenadoria franqueada a palavra a quem dela prestar e 
dessa fazer uso, sem manifestação de nenhum dos presentes, a reunião foi encerrada. 


