
Ata da 2º Reunião Extraordinária

Data 02/05/2019 

2ª Reunião Extraordinária – 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
Secretária:  Albertina F. G. Alves

Itens de PAUTA:

- Devolutiva da Reunião Ordinária de 18/4/2019

   - 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- Albertina Ferreira Gonçalves Alves - CPM/Casa Verde
3- Jose Roberto Coelho – CPM/Cachoeirinha
4- Eunice Macedo – CPM/Limão
5- Marcia Fernandes - CPM/Casa Verde



Conselheiro ausente sem justificativa:

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

Autoridades e Munícipes presentes:

1- Felipe Pansano - Rodando a Norte
2- Sara G. D. de Amorim – Munícipe
3- Marcia Soares de Jesus -  Conselheira CADES
4-  Ana M. Cristina de L. Coimbra – UMAJA/Conselho Gestor PAI 12
5- Reginaldo Lopes – Munícipe
6- Alessandro - SP/CV Assessor    
7- Eduardo S. Neto    - UMAJA
8- Paulina Maria da Conceição da Silva –Conselheira Gestora

-O Coordenador Fabio Amorim agradece a presença de todos e inicia a 
reunião passando aos presentes a devolutiva da reunião realizada em 
24/04/2019 com o Sr. Thiago (Subprefeito), o Sr. Gelson (Chefe de 
Gabinete), Sr. Rodrigo (Assessor), Sr. João Moreirão (Munícipe) e os 
Conselheiros Fabio Amorim (Coordenador CPM/CV) e Cristina Cruzelhes 
(Secretaria). Explica que em reunião de 18/04/2019, foram levantados alguns 
questionamentos e estes foram levados ao Subprefeito, autoridade máxima da 
Subprefeitura e deste Conselho. A seguir o Coordenador Fabio relacionada os 
itens:

1.  Foi perguntado ao Sr. Thiago sobre a mudança da sede desta 
Subprefeitura para o prédio hoje ocupado pela Sub da Freguesia do Ó. 
Se esta informação procedia ou era apenas boato. O Sr. Thiago 
respondeu que sim, a informação procedia, e que aquele era o local correto 
para nossa sede, com uma estrutura de trabalho melhor, mais confortável. 
Neste caso ocuparíamos o 2º andar e alguns serviços seriam 
compartilhados com a Sub da Freguesia, que também continuaria no local. 
Foi perguntado de onde sairiam os recursos para esta mudança e o Sr. 
Thiago respondeu que da Secretaria e disse que esta mudança seria uma 
“marca” de sua gestão. O Coordenador Fabio disse ao Sr. Thiago que 



achava interessante esta mudança desde que ocupássemos o prédio na 
sua totalidade e que a Sub da Freguesia deveria desocupar o local e ocupar 
seu espaço na Rua da Balsa, disse que acreditava que esta ação mais para 
a frente poderia implicar numa reestruturação e junção das duas 
Subprefeituras.  Disse que passaria esta informação oficial aos 
Conselheiros e aos munícipes preocupados com esta situação. O 
Coordenador Fabio pergunta ao Sr. Alessandro, que representa a 
Subprefeitura nesta reunião se existia mais alguma nova informação e este 
responde que não e que até onde ele sabe não existem datas definidas 
para a mudança e que as informações passadas eram as mesmas que ele 
tinha conhecimento.   

-O Sr. Reginaldo disse que moradores da Cachoeirinha ficaram contentes com 
esta notícia e pergunta se houve uma consulta pública sobre o assunto em 
questão, ele acha valido saber a opinião dos moradores que fazem uso dos 
serviços da Subprefeitura. Reclama da falta de funcionários na Subprefeitura e 
que se deve deixar o interesse político de lado e pensar na população. Cita 
como exemplo a dificuldade que os moradores do Bairro do Limão teriam para 
chegar neste novo endereço. O grupo debate.

-O Sr. Neto, lamenta a situação e acredita que a população precisa ser 
comunicada de todas as ações que possam afetar a comunidade 

-A Sra. Cristina Coimbra, lembra que esta transferência da Sub da Casa 
Verde para o prédio onde fica hoje a Sub da Freguesia foi colocada como meta 
prioritária do Conselho em gestão passada e nada foi feito. 

-Prosseguindo:

2. Foi comunicado ao Subprefeito a falta de devolutiva de ofícios, e-
mails, sala, materiais, equipamentos comprados em gestão 
passada,  crachás e etc., reclamou também que hoje ele tem arcado 
com os custos e que apesar de ter sido comunicado  por ele a 
liberação de um espaço, este foi utilizado por outra supervisão. 
Relatou também que estas solicitações têm sido feitas desde o 
início desta gestão, mas sem atendimento, mesmo com recursos 
congelados ou não (tratando-se de manobra contábil). 

 
-O Coordenador Fabio, reclama que demandas estão sendo direcionadas 
diretamente ao Sr. Maeda, interlocutor, sem terem passado por este Conselho 
e comenta que outro dia foi cobrado sobre resolução de uma demanda que não 
foi solicitada em reunião e sim enviada diretamente. Cobra dos Conselheiros 
que 



demandas ou solicitações de qualquer espécie passem pelo Conselho e sejam 
solicitadas a quem for necessário e que para isso servem as comissões.   

3. Perguntado ao Sr. Thiago, sobre PPP na área do Córrego do Bispo, ele 
disse desconhecer esta informação, acreditando ser inviável esta 
construção e o que se sabe é que no local será construído um parque 
linear e não se tem prazo para o início desta obra. 

4. Perguntado ao Sr. Thiago, sobre a possibilidade de reavaliação da área 
de risco, no Córrego do Bispo, ele disse que tentara ver a possibilidade, 
mas que não há obrigatoriedade por parte da profissional refazer este 
laudo e que acredita que outro geólogo não teria um parecer diferente 
do laudo atual. 

- A Sra. Cristina Coimbra, lamenta e diz que apesar de saber que se trata de 
uma área de risco deveria ser realizado um estudo mais amplo, um estudo de 
solo por exemplo e não somente feito uma avaliação pelo ar. Lembra também 
que os prazos estão se esgotando e pouco há o que fazer.

5. Perguntou ao Sr. Thiago sobre a construção da UBS – Jardim Antártica e o 
mesmo disse não ter informações. 

-A Conselheira Eunice disse ter documentações sobre este assunto e que 
trará na próxima reunião disse que acredita que esta obra se iniciara ainda este 
ano, com verba do BID, um projeto grandioso e será inaugurado em etapas. 
Concluindo Sra. Eunice explica que tem solucionado demandas do Conselho 
em relação a Saúde e repassado estas informações ao Coordenador nas 
reuniões e reclama da demora na solução de algumas demandas e que é 
cobrada pelos munícipes. 

-O Coordenador Fabio explica que devemos documentar tudo, via 156, e-mail, 
Praça de Atendimento e ofícios para termos como cobrar depois.     

- Sra. Paulina pede a palavra e disse agora também fazer parte do Conselho 
Gestor do Limão e fala do trabalho de drenagem que vem sendo feito pela 
Sabesp no Lidiane e das creches pedidas em gestão passada que estão para 
sair, a do Peri e do Limão na Sampaio Correia, uma demanda da comunidade 
para o Conselho feita na 1º gestão e endossada pela 2º gestão. O grupo 
debate.



-O Coordenador Fabio, disse saber da luta e do trabalho das gestões 
passadas e completa que os Conselhos atuais tem sido cobrados, no sentido 
de atender os decretos e que demandas devem feitas em seus respectivos 
Conselhos. 

- O Sr. Neto, lembra que um dos Conselhos mais atuantes era o da Casa 
Verde e que os Conselheiros participavam de outras reuniões de outros 
Conselhos e participavam ativamente. Lembra que foi proposto na época que 
se fizesse a junção dos Conselhos como forma de fortalecer o trabalho do 
Conselheiro. O grupo debate e a Sra. Cristina Coimbra relata a luta e o 
trabalho do Conselho, lamenta a falta de participação da população.

-O Sr. Felipe, concorda com a falta de participação da população e sugere que 
se façam reuniões itinerantes na região, visando a divulgação do CPM. O Sr. 
Fabio explica que o decreto não permite que se façam reuniões fora de 
próprios municipais. O grupo debate.

-Prosseguindo o Sr. Neto, reclama do trabalho de limpeza e manutenção das 
praças, disse que não há interesse dos comerciantes da região onde ele reside 
em adotar praças e que Subprefeitura não tem feito seu trabalho 
adequadamente, reclama também da falta de sinalização no local.

-O Coordenador Fabio pede aos Conselheiros que atuem na fiscalização das 
praças adotadas, visando saber se estas estão sendo cuidadas. Lembra a 
todos que no site da Subprefeitura existe uma relação de praças que foram 
adotadas em nossa região. O grupo debate.

-O grupo comenta sobre educação e valores de nossa sociedade. 

-O Sr. Felipe pede recapeamento para o trecho da Rua Oliveira Martins, nº 357 
a 409 e se compromete a abrir protocolo via 156 para esta solicitação. O 
Coordenador reforça a importância de se fazer o protocolo no 156 ou outros 
canais de atendimento. 

- O grupo debate sobre o problema da falta de moradia, educação, saúde, 
violência, da vulnerabilidade social de nossa população e destacam as 
condições precárias de moradia e saneamento, os meios de subsistência, o 
ambiente familiar. Destacam o papel do Poder Público, da população, dos 
líderes comunitários e das associações na ajuda a estes cidadãos. Reclamam 
dos cortes no orçamento que afetam a população carente. O grupo conclui que 
devemos nos atentar a nossos direitos e mais que isso a nossos deveres e que 
muitas leis devem ser ajustadas a nossa realidade. 



- Prosseguindo o Coordenador Fabio pergunta aos presentes se há mais 
alguma reinvindicação a ser feita.

- A Sra. Cristina Coimbra pede a palavra e fala que a partir de agora com a 
retirada das famílias da área de risco no Córrego do Bispo é necessário que se 
faça algo no local, caso contrário este poderá ser novamente invadido. 
Pergunta sobre a canalização do Córrego do Bispo prometida a anos, se vai 
sair ou não. Pergunta sobre o Parque Linear, vai realmente ser construído, 
como será este projeto, como será acessado.

-O Sr. Neto destaca que as áreas envolvidas deveriam propor uma audiência 
pública com o intuito de esclarecer o que vai ser feito desse local e o que o 
povo realmente precisa que se faça, qual a necessidade.  

-Prosseguindo a Sr. Cristina Coimbra relata que no dia 30, ela participou com 
alguns moradores de uma reunião com o Subprefeito Sr. Thiago e o Chefe de 
Gabinete, Sr. Gelson, pedindo alguns esclarecimentos sobre o Córrego do 
Bispo e que por tratar-se de uma ordem judicial ele disse não ter muito o que 
fazer, sobre o laudo da técnica não teria como ser refeito e lamentou a situação 
de modo geral. Apesar disso a Sr. Cristina Coimbra agradeceu a atenção e 
devolutiva dada por eles.  

- Feitas as reivindicações e apontamentos finais, o Coordenador Fabio dá por 
encerrada a reunião.       

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. 


