
Ata da 1º Reunião 0rdinaria

Data 17/01/2019 

1ª 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
Secretária: Maria Cristina Cruzelhes

Itens de PAUTA:

- Elaboração do calendário anual das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias

- Execução Orçamentaria – Resumo 2018

   - Referendar Ata da Reunião Ordinária 20/12/18

   - 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- Nataly Fonseca Feitosa Floriano – CPM/Cachoeirinha.
2- Jonas Caetano de Souza – CPM/Limão.
3- Fabio Silva de Amorim – CPM/Casa Verde
4- Albertina Ferreira Gonçalves Alves - CPM/Casa Verde
5- Maria Cristina Cruzelhes – CPM/Casa Verde  
6- Eunice Macedo – CPM/Limão
7- Antônio Cassio Nicola – CPM/Limão
8- Nilton Fernando Estevão – CPM/ Cachoeirinha
9- Iva Oliveira da Silva – CPM/Cachoeirinha



Conselheiro ausente sem justificativa:

1- Juvenal de Araújo Carneiro – CPM/Cachoeirinha
2- Marcia Fernandes- CPM/Cachoeirinha
3- Janete Aparecida Queiroz – COM/Casa Verde

Autoridades e Munícipes presentes:

1- Mario Maeda Junior – Coord. do Governo Local
2- Gabriel Melo
3- Nilce Luz – Munícipe
4- Airton Moura da Silva – Munícipe
5- Henrique Alves – Munícipe
6- Eliane Rodrigues – Munícipe
7- João Donizete – Coord. de CAF/ PR-CV 
8- Juarez Bezerra Leite -  Supervisor de Adm. e Finanças PR-CV
9- Sara G. D. de Amorim – Munícipe
10-João Moreirão – Munícipe
11-Ana Cristina Coimbra – UMAJA/Jd. Peri 
12-Tony Mattos – Cons. Est. Da Habitação
13- Aloisio Areias – CADES

-O Coordenador Fabio Amorim inicia reunião agradecendo a presença de 
todos, apresenta o Sr. Gabriel Melo e passa a palavra a ele.

- O Sr. Gabriel Melo, se apresenta, fala que aguarda sua nomeação a Chefia 
de Gabinete e que diz que junto com o Subprefeito Thiago Milhin e sob a 
orientação do Prefeito Bruno Covas, pretende fazer uma gestão produtiva, 
com metas mais curtas e com a participação do povo e trazendo estimulo e 
uma produtividade maior. Se coloca à disposição de todos, diz que seu perfil de 
trabalho é pautado no princípio de que um time para ser bom tem que ser 
completo, cada um com suas qualidades e os defeitos serão corrigidos com as 
qualidades de uns dos outros. Diz que já atua no Poder Público, que possui 
cursos de especialização é formado em Direito, e que desenvolve política a 
algum tempo apesar da pouca idade. Conclui dizendo que tem muita vontade 
de ouvir e trabalhar pela região, mais uma vez se coloca à disposição de todos, 
completa dizendo que esta se inteirando dos assuntos desta Subprefeitura e 
que pretende ter uma relação direta com todos, trabalhando para a região.



- O Coordenador Fabio, dá as boas-vindas ao Sr. Gabriel e prossegue a 
reunião passando os números referentes a Execução Orçamentaria de 2018, 
valor orçado, ajustado, empenhado, investimentos, valor congelado e etc. - 
extraídos da IRIS - ferramenta de informação do Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo. É interrompido pelo Sr. João que se diz indignado 
com tais números visto que o valor congelado é muito alto frente ao que foi 
investido na região. O Coordenador Fabio concorda que infelizmente pouco 
se investiu na região não só em 2018 como em anos anteriores e que estes 
dados podem ser consultados e comprovados no portal de transparência do 
TCM.  O grupo debate e o Coordenador explica que o intuito de apresentar 
estes números não é para procurar culpados, mas tentar melhorar estes 
números e fazer valer a função do Conselho que segundo Decreto é fiscalizar, 
fala também que realizar trabalhos de zeladoria é muito importante, mas se 
conseguirmos trabalhar melhor nosso orçamento contratando equipes para a 
realização destes serviços e utilizarmos as Emendas encaminhadas a esta 
Subprefeitura, não teremos que nos preocupar em trazer  demandas e 
poderemos assim exercer nossa função. Lembra a todos que nosso orçamento 
é o menor das trinta e duas Subprefeituras e que não consegue entender este 
fato, visto os problemas de nossa região e completa dizendo que espera que 
em 2019 tenhamos uma gestão com uma maior produtividade. Completa que 
emendas federais e estaduais podem ser enviadas e cita a emenda enviada 
anteriormente pela Deputada Federal Renata Abreu e pergunta ao Sr. 
Donizete (CAF), se emendas federais “dão trabalho” e o mesmo responde que 
sim e dá como exemplo a enviada de Deputada que foi perdida. 

-O Sr. Donizete completa que estas emendas são muito complexas e 
burocráticas e fala que existe uma nova ferramenta no governo municipal a 
partir de 2019, que irá agilizar o processo das Emendas Federais, Municipais e 
Estaduais facilitando assim sua execução, fala que problemas ocorridos com o 
orçamento em 2018, dificultaram a realização das emendas. Lembra a todos 
que a função do Conselho é fiscalizar o orçamento e sugere que uma vez 
por mês seja apresentado ao Conselho informações sobre o que esta 
sendo realizado a nível de execução e contratações. Cita a emenda de 
R$200.000,00, sendo que deste valor foi somente utilizado R$ 14.700,00 
para realização de um projeto e o restante perdido e que este fato ocorreu 
por “problemas internos” que estão sendo corrigidos. E se coloca mais 
uma vez à disposição para uma vez por mês passar as informações 
atualizadas de nosso orçamento e sua evolução. 

- É perguntado pelo Sr. Henrique se existem dados sobre receitas e despesas 
e qual é a receita gerada na jurisdição da Subprefeitura da Casa Verde e o Sr. 
Donizete responde que existem ferramentas que permitem gerar estas 



Informações desde o primeiro dia do ano. O Sr. Henrique completa dizendo 
que esta arrecadação poderia ser maior visto a quantidade de 
estabelecimentos trabalhando irregularmente e reclama da fiscalização. 

-O Coordenador Fabio, concorda mas acredita que a Prefeitura não tem 
condições de controlar e fiscalizar estes estabelecimentos que abrem e fecham 
muito rapidamente e lembra que hoje aberturas de empresa e licenças são 
retiradas via internet e o Sr. Donizete completa dizendo que estas licenças são 
dadas por dois anos e estes estabelecimentos não podem ser autuadas neste 
período. O Conselheiro Nicola, diz que participa das reuniões do CONSEG 
Vila Santa Maria e são constantes as reclamações sobre tabacarias e outros 
estabelecimentos irregulares.

- O grupo debate sobre o assunto. O Coordenador Fabio destaca que só 
existem estes tipos de comércio porque existem pessoas que frequentam estes 
locais e que fornecem mercadoria, mesmo sabendo que são irregulares. 

-A Conselheira Albertina diz que entende o fato exposto mas fala das 
dificuldades de se tirar um alvará de funcionamento e de toda a burocracia para 
isso, cita também as construções irregulares que se espalham pela região.   

- O Sr. Henrique pede que se aumente o número de fiscais e que se melhore a 
forma de trabalho deles, melhorando assim o atendimento ao munícipe e o 
trabalho realizado por estes fiscais. Consequentemente a qualidade de vida 
dos moradores da região também irá melhorar. Pede que se crie mecanismos 
mais eficientes de punição para aqueles que não cumprem as leis.

-O grupo debate sobre o assunto e reivindicam o aumento de funcionários, com 
a finalidade de sanar os problemas expostos, o Sr. Gabriel diz que irá analisar 
a produtividade de cada um e assim criar procedimentos corretos e 
cronogramas de ações gerando assim uma maior produtividade dos 
funcionários e evitando um inchaço da folha de pagamento.  

-O grupo debate sobre o assunto e importância de melhorar o fluxo de trabalho 
visando resultados positivos que irão impactar no desenvolvimento de nossa 
região.  

- O Sr. Airton reclama sobre tabacaria localizada na Av. Mariana Caligiori 
Ronchetti que realiza festas a noite toda e que a polícia não atende aos 
chamados por medo que depredem a viatura, cita que no dia 27/12 foram 
disparados três tiros. Comenta que o Sr. Maeda já sabe do caso e que o local 
não possui alvará de funcionamento, fotos foram enviadas e a fiscalização não 
esta ocorrendo e os prazos não estão sendo atendidos. PSIU, Prefeitura 



Procuradoria, CONSEG, processos no fórum e nada acontece. Os roubos 
aumentaram, portas viraram banheiro e nada é feito. 

-O grupo discute sobre o assunto e comentam que problemas com festas, 
música alta e outras formas de perturbação estão se tornando comuns nesta 
região. A discussão continua.

- A Sra. Cristina Coimbra, diz não ser contra as tabacarias, mas acredita que 
deveriam existir adaptações, regras, organização, planejamento e horário para 
seu funcionamento e destaca que caso contrário o funk ira voltar para as ruas e 
este tipo de comercio amenizou este problema na região.

- O Conselheiro Nilton comenta que existe um abismo entre a Casa Verde e o 
Jardim Peri que é uma área muito extensa e com muitos problemas e sugere 
que deveria haver um planejamento e que este deveria contar com a 
participação da população local que sabe dos problemas reais, reclama do 
local onde seria construído o Posto de Saúde do Jd. Antártica que esta com 
mato alto e sem sinal de início das obras e cita as atividades culturais 
realizadas com o objetivo de reeducar e ajudar crianças daquela região. 

-O grupo debate. O Coordenador Fabio diz que é muito importante realizar 
ações em conjunto para poder criar polos comerciais, organizações comerciais 
fora do centro, levando assim desenvolvimento para as regiões mais afastadas, 
completa dizendo que é um trabalho complexo, mas que daria um resultado 
excelente.

-O Sr. Gabriel pede licença pois tem outro compromisso e se coloca 
novamente a disposição de todos. O grupo se despede do Sr. Gabriel e 
aproveita para fazer elogios ao Sr. Maeda pelo trabalho prestado.

- O grupo comenta os números de nosso orçamento e o Coordenador Fabio, 
prossegue dizendo que a finalidade de apresentar estes números é informar e 
cobrar dos responsáveis a utilização destes valores, conclui que podemos ir 
atrás de Emendas, procurando os Vereadores, trazendo valores que poderão 
ser utilizados em nossa região. O grupo comenta que infelizmente não temos 
hoje um representante político que muito poderia nos ajudar.

- O grupo debate e o Coordenador Fabio prosseguindo a reunião reclama 
que o Portal de Transparência da SP-CV, continua sem atualização, existindo 
valores que foram atualizados em 2014.  

-Seguindo a pauta pede a Conselheira Cristina Cruzelhes, que faça a leitura 
da Ata da última reunião Ordinária realizada em 20/12/2018. Pausa.

-O Coordenador Fabio, fala que irá enviar Ofícios solicitando novamente a 
sala, materiais, resposta dos ofícios pendentes e etc., visto o não atendimento 



no ano anterior destas solicitações, apesar das promessas e completa que 
infelizmente 

as negociações se iniciarão do “zero”, mas que acredita numa solução. Explica 
que hoje o custo esta sendo arcado por ele e que não acha justo que isso 
ocorra. Mais uma vez fala da importância de que o site da SP-CV, seja 
atualizado e que  sabe que existem outras ferramentas de consulta, mas que 
gostaria que todos pudessem consultar este site e encontrar nele contratos, 
parcerias e etc. devidamente atualizados. 

-O Sr. Maeda disse que esta gestão esta providenciando para que isso ocorra, 
uma nova equipe irá realizar e dar atenção a este trabalho. 

-Prosseguindo o Coordenador Fabio, fala sobre as faltas e que em conversa 
com o Coordenador do CPM, O Sr. Orlando, foi orientado a pedir as 
justificativas aos Conselheiros e apresenta-las ao grupo em uma reunião 
extraordinária, e que o fara assim que possível, destaca que estão pendentes 
com faltas a Conselheira Nataly, Iva e o Conselheiro Nilton. Informa que já 
foram convocados dois suplentes e que o edital foi publicado no DOC. e que 
esta no aguardo da convocação do Suplente do Sr. Juvenal. Cita que por 
orientação e sugestão do Sr. Orlando irá aguardar as convocações de todos os 
suplentes e a solução das faltas dos Conselheiros, para eleição do 
Coordenador e Secretario, visto que diante da situação hoje temos menos seis 
Conselheiros, o que não daria quórum.     

-A Conselheira Cristina Cruzelhes, prossegue a leitura da Ata e pergunta a 
todos se estão de acordo com o que foi lido e diante da concordância de todos 
a Ata é referendada. O grupo debate.

- A Sra. Cristina Coimbra pede a palavra e fala sobre a remoção de mais de 
duas mil famílias que esta sendo realizada desde dezembro, na área do 
Córrego do Bispo, cita que já houve o cadastramento das famílias e que 
atualmente o processo está no estágio de Auto de Interdição. Explica que de 
início nada foi oferecido as famílias pela Prefeitura, mas que foi feito um 
trabalho de conciliação e o Juiz decretou que estes moradores recebessem um 
auxilio aluguel pelo período de 12 meses e que atualmente estão entrando com 
processo para que estes moradores consigam uma moradia definitiva e conclui 
dizendo que o Sr. Maeda e o Sr. Gabriel estão acompanhando os trabalhos e 
que o  prazo final desta  desocupação esta prevista para o fim de fevereiro 
Continua dizendo que esta luta é antiga e que em 2014, quando ainda era 
Conselheira, esta demanda foi levada ao grupo da época. Pede a devolutiva e 
informações sobre a UBS do Jd. Antártica, fala que foi feita a medição do 
local e que os moradores gostariam de saber se vai ser feito alguma “ coisa lá”, 
diz que este terreno foi indicado pelos Conselheiros e que tem documentos que 



comprovam todo o trabalho que foi realizado e que sabe que a Coordenação 
de Saúde, na pessoa da Dr. Zeni também se empenhou neste projeto e 
agradece. Completa dizendo 

que  este projeto favorecerá toda a população e não é mérito de ninguém 
especificamente. Pergunta também sobre Emenda da Deputada Renata 
Abreu destinada ao Córrego do Anfitrião e o Coordenador Fabio diz que 
até onde se sabe ela foi perdida e que acredita que partir de agora as 
emendas serão melhor trabalhadas evitando que isso ocorra novamente. O Sr. 
Maeda completa dizendo que acompanhou o desenrolar desta emenda e que o 
grande problema destas  é que elas necessitam de um projeto para este 
orçamento e caso  haja adaptações,  muitas vezes não se conseguem seguir 
adiante e exemplifica dizendo que esta emenda em especifico era inicialmente 
no valor de trezentos mil com as adaptações passou a mais de um milhão, 
ficando assim inviável e confirmando o que foi dito anteriormente as emendas 
serão trabalhadas de forma mais eficiente evitando assim perdas e explica os 
tramites que serão seguidos.

-O grupo debate sobre o assunto e o Sr. Maeda conclui dizendo que a 
Secretaria ao fazer as adaptações o custo ficou muito alto inviabilizando a 
emenda. O Coordenador Fabio, explica que não adianta termos um 
orçamento enorme e não investirmos, não realizar e perder estes recursos e 
“diferenças” partidárias não podem interferir na execução dos trabalhos da 
Subprefeitura e o que se tem que priorizar é a comunidade. 

-Sra. Cristina Coimbra pede que seja verificado pela Subprefeitura asfalto que 
cedeu na Rua Ministro Lins de Barros, 495 – final do 1743, o Coordenador 
pergunta se foi feito protocolo e a Sra. Cristina Coimbra responde que 
acredita que sim mas pede para constar em ata esta solicitação. 

-A Conselheira Albertina pergunta sobre demanda referente a colocação de 
farol de pedestre no cruzamento das Rua Jorge Brand X Av. Baruel próximo 
a padaria Nova Baruel e o Coordenador Fabio responde que o pedido foi 
deferido pela CET e esta instalação irá ocorrer de acordo com o cronograma da 
empresa, ela reclama da calçada da Rua Nursia, onde o morador plantou 
no muro “cruz de cristo” que já toma praticamente metade da calçada, 
atrapalhando a passagem dos pedestres, pede providencias. O 
Coordenador pede que se faça 156 e passe o protocolo para ele. 

- O Sr. Nilton pergunta sobre a devolutiva da Av. Mariana Caligiori 
Ronchetti, onde existe uma escola e em horário de pico as crianças tem 
dificuldade de atravessar, existe perigo de acidentes ele disse que já foi 
feita vistoria, mas até o presente momento nada foi feito.



-O Coordenador pergunta se alguns dos presentes tem algo a falar, 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. 


