
Ata da 5º Reunião 0rdinaria

Data 16/05/2019 

5ª 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:

- Participação da Sra.Gleuda Apolinário da Coordenação Geral de Diálogos e    
participação Social da Secretaria Especial de Relações Sociais da Prefeitura de SP.

- Relatório da Comissão de Zeladoria.

- Faltas 

   - 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- Antônio Cassio Nicola – 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- Nilton Fernando Estevão – CPM/ Cachoeirinha
6- Antônio Oliveira da Silva - CPM/Casa Verde 
7- Nataly Fonseca Feitosa Floriano – CPM/Cachoeirinha.
8- Albertina Ferreira Gonçalves Alves - CPM/Casa Verde
9- Iva Oliveira da Silva – CPM/Cachoeirinha

Autoridades e Munícipes presentes:

1- Mario Maeda Junior – Coord. do Governo Local
2- Sara G. D. de Amorim – Munícipe
3- Amanda Dourado -Asses. Dep. Bruno Lima
4- 3º Sgt. PM. Casemiro Filho - PMESP
5- Sd. PM Paulo Victor - PMESP
6- Claudio Duarte Jr.  – Conseg. V. Sta.
7- Áureo Cazelato - Pres.  Confraria G.21

-O Coordenador Fabio Amorim, inicia a reunião agradecendo a presença de 
todos e explica que hoje além da reunião do Conselho agendada desde o início 
do ano, via oficio, está havendo uma outra no gabinete convocada pelo 
Subprefeito. Destaca que o convite foi feito a todos os munícipes, em reunião 
do Conseg do Limão. O Conseg da Casa Verde na última reunião não teve 
nenhum representante da Subprefeitura. Destaca que só foi informado desta 
outra reunião, hoje, pela tarde, quando nossa sala foi solicitada via WhatsApp. 
O Coordenador lamenta o fato ocorrido e dá prosseguimento.    

 -O Coordenador Fabio, explica que hoje, conforme pauta teríamos a 
participação de nossa Coordenadora, a Sr. Gleuda, mas a mesma teve um 
chamado urgente para outra reunião e não terá como participar na nossa, se 
prontificando assim que possível agendar nova data.  

-Prosseguindo a reunião o Coordenador Fabio, informa que foi publicado edital 
de convocação do Suplente a Conselheiro Sr. Geraldo Rogerio da Silva, que 
irá substituir o Sr. Juvenal de Araújo Carneiro, exonerado por faltas. O Sr. 
Fabio ligou para o mesmo avisando de sua convocação.  



- Informa a todos que participaram da Audiência Pública, realizada nesta 
Subprefeitura em 16/07/2018, na Praça de Atendimento, que foi publicado no 
DOC. de 14/05/2019 o resultado das ações que serão realizadas e pede que 
aqueles que tiverem feito alguma sugestão verifiquem se serão atendidos.

-Neste momento adentram a sala 3º Sgt. PM. Casemiro Filho e o Sd. PM 
Paulo Victor, transmitindo os cumprimentos do Capitão Sossai, que não 
pode comparecer e se colocam a disposição. O Coordenador Fabio 
agradece a presença de ambos, disse que participa do Conseg Casa 
Verde/Santana e diz que assim que possível irá fazer uma visita. Explica 
que além da reunião do Conselho esta havendo uma outra no gabinete e 
pede que eles também se apresentem lá. Ambos agradecem e se retiram.  

-Prosseguindo a reunião, sobre os crachás, o Coordenador Fabio disse que 
encontrou o Sr. Rodrigo e este disse que esta aguardando que todos os 
Conselheiros tirem as fotos, para que ele confeccione os crachás de uma vez 
só. O Sr. Fabio lamenta e diz que acredita que ficaremos sem os crachás, visto 
que teremos que aguardar a disponibilidade de cada Conselheiro em vir 
durante o horário comercial tirar as fotos e pede que o Sr. Maeda, interlocutor, 
interceda e encontre uma solução. 

- Pergunta ao Sr. Maeda se há devolutiva dos Ofícios enviados e informação 
sobre os contratos de zeladoria, a resposta é negativa. Destaca que no site 
estão sendo apenas apresentados os Contratos Administrativos.

- Apresenta os valores empenhados até o dia 16/05/2019 para os contratos de 
manutenção de sistema de drenagem, manutenção de áreas verde, 
administração das unidades, manutenção de vias e áreas públicas e destaca 
que não havia até então valores destinados a cultura, mas que foi empenhado 
o valor de R$ 85.000,00. 

- Perguntado ao Sr. Maeda, sobre este recurso, ele respondeu ser uma 
emenda do Vereador João Jorge e que os R$ 85.000,00 foram utilizados na 
encenação da “ Paixão de Cristo”, realizada no Boi Malhado, em três dias de 
evento.

- O grupo se surpreende com o valor gasto, visto a encenação ser feita por 
moradores do bairro, outros reclamam por não terem sido avisados deste 
evento. Os que assistiram não sabiam se tratar de um evento patrocinado pelo 
vereador. Debatem sobre o ocorrido e o Sr. Maeda diz que também será 
realizada uma festa em comemoração do aniversário da Casa Verde (21/05), 
no mês de junho. 



O Coordenador Fabio, lamenta que este Conselho não tem sido informado e 
nem convidado a participar da elaboração de qualquer das ações desta 
Subprefeitura. Reclama da falta de apoio e empenho, visto não termos nossas 
solicitações de materiais, sala, ofícios etc., atendidos como se pede em decreto 
e portarias. Lembra ainda que os trabalhos propostos incialmente por este 
Conselho estão sendo afetados pelos fatos mencionados.   Conclui dizendo 
que estes fatos desincentivam a todos os Conselheiros, diz saber do empenho 
do Sr. Maeda em atender a todos, mas conclui que não tem sido suficiente, e 
que esta nova Coordenação tem cobrado relatórios e ações.  O grupo concorda 
com a fala.

- Continuando, o Coordenador Fabio, informa que os Termos de Cooperação, 
que são as adoções de praças, estão disponíveis no site da Subprefeitura, e 
que precisamos fiscalizar se estes contratos com PJ e PF, estão sendo 
cumpridos. Devemos atentar que alguns contratos descritos no portal estão 
aguardando deferimento e outros foram indeferidos.

-O Coordenador Fabio, fala sobre os Conselheiros que estão com mais de três 
faltas consecutivas e que irá pedir a Secretaria que faça a convocação dos 
Conselheiros Suplentes. Disse que apesar dos Conselheiros saberem que 
nossas reuniões são todas as terceiras quintas feiras do mês, manda e-mail do 
oficio de convocação e avisos via WhatsApp, mas não sabe o que aconteceu 
com estes Conselheiros. São eles o Sr. Antônio Oliveira da Silva a Sr. 
Janete Aparecida Queiroz. Lembrando que as faltas têm que ser 
justificadas em 72 horas.

-O Coordenador Fabio diz que será necessário substituir os Conselheiros que 
foram exonerados e faziam parte da Comissão do Conselho de Ética e que fara 
isso na próxima reunião ordinária. 

- O grupo debate, Sr. Duarte, pergunta como conseguir banheiros químicos e 
ajuda para realização de um evento e o Coordenador Fabio responde que 
acredita que hoje a Subprefeitura e a Secretaria não estão disponibilizando 
recursos para eventos e que seria mais fácil tentar apoio de um vereador. 

-O grupo volta ao assunto dos números apresentados pela Subprefeitura e 
reclamam que apesar da propaganda feita em torno da ação da Prefeitura em 
relação ao serviço de tapa buraco, nossas ruas continuam cheias deles. O Sr. 
Duarte disse ter saído com seu carro e anotado estes buracos e disse ter 
encontrados muitos. O Sr. Fabio pergunta se os que ele encontrou tapados 



estavam de acordo com o padrão descrito pela Prefeitura, ele respondeu que, 
não, as camadas de massa asfáltica são finas etc.  A discussão continua.

- O Sr. Duarte, pede que estas demandas de tapa buraco também sejam feitas 
no Conseg reforçando os pedidos. O Sr. Fabio diz acreditar na força e 
comprometimento do trabalho do Conseg. 

-Continuando o Sr. Duarte pede melhoria na iluminação no entorno do Hospital 
Cachoeirinha, relata que neste local estão ocorrendo assaltos a pessoas e 
carros. O Sr. Fabio acredita que este local necessita de uma reforma, uma 
reestruturação melhorando assim o acesso de pessoas e carros.

-  A Conselheira Eunice, lamenta o falecimento do Sr. Jose Mauro, 
Coordenador de Saúde da Zona Norte, lembra toda a ajuda dada por ele a 
comunidade e destaca que ele fará muita falta como pessoa e como 
profissional.

- Prosseguindo o Sr. Duarte, pergunta ao Sr. Maeda sobre a possibilidade de 
realizar a limpeza do mato e poda das arvores no entorno e no interior do 
Cemitério da Cachoeirinha, relata que tanto munícipes quanto a administração 
estão pedindo ajuda e disse ainda que o portão de entrada da Deputado Emilio 
Carlos e outro portão em frente à Rua 14 de Julho foram roubados. O grupo 
debate e reclamam sobre os carros abandonados na calçada e nesta área. O 
Coordenador Fabio disse que existem carros abandonados dentro e fora,   e 
conforme informações será realizado um trabalho de remoção na região.     

- O Sr. Maeda disse que irá verificar a possibilidade de solucionar esta 
demanda. O Coordenador Fabio lembra a todos que a Subprefeitura fica ao 
lado e não faz a manutenção do espaço pelo fato de não ser pertencente a 
Freguesia do O. O Sr. Maeda, disse que a parte interna do cemitério não pode 
ser mantido pela Subprefeitura. O grupo continua o debate.

-O Sr. Duarte, relata que no ano passado o cemitério foi totalmente limpo e 
conseguiram isso com ajuda de uma vereadora. O grupo continua debatendo 
sobre o assunto, aguardam uma solução e pedem a ajuda da Subprefeitura. 

- O Coordenador Fabio é perguntado sobre a mudança da Subprefeitura, e 
responde que ainda não tem informações concretas e que este fato é 
preocupante visto não sabermos o que vai acontecer com esta área e caso ela 
seja devolvida a empresa Pássaro Marrom, o que será construído neste local e 
qual será o impacto desta obra para esta área.  O grupo debate novamente 
sobre este assunto, falta de apoio, de respostas das demandas e os serviços 
realizados por esta Subprefeitura.



- O Conselheiro Roberto passa ao Coordenador Fabio protocolos de 
demandas, relata que algumas foram refeitas por terem sido baixadas e não 
atendidas. Protocolos nº 22015383, 22025763,22025195,22020278.

- O Conselheiro Nicola, reclama da falta de iluminação em nossa região em 
geral.

- O Sr. Maeda, interlocutor, explica que no momento a Ilume só tem realizado 
manutenções, reparos e troca de lâmpadas e que projetos novos não estão 
sendo atendidos.

-Continuando o grupo volta ao assunto dos valores apresentados de nosso 
orçamento, o Sr. Duarte pergunta sobre valores de exercícios anteriores e o 
Coordenador Fabio explica que pouco dos valores destinados a investimentos 
e emendas foram utilizados nos últimos anos e que espera desta gestão um 
trabalho mais eficiente e conclui dizendo que além do trabalho de nosso 
Subprefeito é muito importante a interação e comprometimento de sua 
assessoria e funcionários. Lembra que cabe ao Conselho fiscalizar estes 
números e cobrar da Subprefeitura resultados.

- O grupo, após longo debate lamenta da falta de representantes políticos que 
nos representem e briguem por nossa região.   

-Prosseguindo o Coordenador Fabio, relata que recebeu mensagem do Sr. 
João Moreirão que participa ativamente de nossas reuniões e que por motivo 
de trabalho não poderia estar presente hoje, e pediu que passasse a todos a 
seguinte mensagem: “... Acredito que a reunião de hoje seja particularmente 
importante, por ser a primeira reunião regular após a primeira discussão (em 
reunião ordinária) em que se discutiu a mudança da sede da nossa 
Subprefeitura, os motivos e os riscos de tal mudança. Deixo aqui o meu 
testemunho sobre a nossa reunião com o Subprefeito: fiquei convencido da boa 
intenção dele, no entanto fiquei também convencido que as providencias da 
mudança não estão revestidas dos mecanismos necessários para evitar que, o 
que seria uma mudança para uma estrutura melhor, acabe em incorporação da 
Subprefeitura da Casa Verde com a Subprefeitura da Freguesia do Ó.  Afinal, 
isso já aconteceu no passado e foi demorada e trabalhosa a luta da região para 
que renascesse a Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha. E deixou sequelas: 
a Subprefeitura da Freguesia do Ó ficou instalada no prédio que tinha sido 
construído para ser a Subprefeitura da Casa Verde e a nossa Subprefeitura 
ficou como pária nômade, pulando de instalação provisória para instalação 
emprestada até a esdruxula situação atual – esta sendo despejada. O 
Subprefeito disse-nos que, como a mudança representa uma melhora, ele está 
muito interessado em deixar essa “marca”. Isso, em princípio e bom para os 



quase 400 mil munícipes da região. Mas o cargo de Subprefeito não é vitalício. 
Interesses políticos diversos provocam a troca do Subprefeito, o que, 
lembremos tem acontecido com frequência. Ai, como faltam as garantias e 
meios para evitar o pior o que seria uma “marca” da administração vira um 
problema dos munícipes. Ele vai, mas nós ficamos e continuaremos a precisar 
do atendimento, dos serviços e participação política na nossa Subprefeitura. 
Percebo também um certo açodamento (ansiosamente) na decisão e no 
encaminhamento dessa mudança, o que também impede a adoção das 
precauções de que já falei. Deixo claro que sou favorável a mudança, mas com 
as medidas necessárias, a começar pela saída da Subprefeitura da Freguesia 
antes da nossa entrada.”. O Sr. João Moreirão se despede. O grupo debate 
sobre o assunto.

-Prosseguindo, o Coordenador Fabio informa que a próxima reunião ordinária 
marcada para o dia 20/6, será remarcada para o dia 27/06, em virtude do 
feriado de Corpus Christi e comunica que irá informar via oficio a Subprefeitura. 

-O Coordenador pergunta aos presentes se  têm algo a acrescentar e diante da 
negativa da 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. 


