
Ata da 3º Reunião 0rdinaria

Data 21/03/2019 

3ª 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: Albertina Ferreira Gonçalves Alves

Itens de PAUTA:

- Referendar Ata

- Formação de Comissões 

   - 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- Fabio Silva de Amorim – CPM/Casa Verde
3- Albertina Ferreira Gonçalves Alves - CPM/Casa Verde
4- Iva Oliveira da Silva – CPM/Cachoeirinha
5- Jose Roberto Coelho – CPM/Cachoeirinha



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- Eunice Macedo – CPM/Limão
6- Antônio Cassio Nicola – CPM/Limão
7- Nilton Fernando Estevão – CPM/ Cachoeirinha
8- Antônio Oliveira da Silva - CPM/Casa Verde 

Conselheiros ausente com justificativa:

1- Marcia Fernandes- CPM/Casa Verde – justificativa enviada via e-mail 

Autoridades e Munícipes presentes:

1- Mario Maeda Junior – Coord. do Governo Local
2- Sara G. D. de Amorim – Munícipe
3- João Moreirão – Munícipe

-O Coordenador Fabio Amorim inicia reunião agradecendo a presença de 
todos.
- A Conselheira Iva pergunta sobre as comissões montadas anteriormente e 
que não tem sido avisada das reuniões.

-O Coordenador Fabio, diz que a única reunião que tem sido comunicada é a 
da Dengue, inclusive reclama que esta convocação normalmente é feita um dia 
antes e que devido as mudanças na Secretaria e o início do novo exercício 
estas comissões deverão ser nomeadas novamente.

-A Conselheira Iva, relata que tem participado de reuniões das Mulheres 
Empreendedoras da ADE Sampa e da Secretaria Municipal do Trabalho e de 
uma “aceleração”, projeto realizado na Zona Sul, ressalta que este movimento 
lá é muito forte e que gostaria de trazer tudo isso para nossa região.   

-O Coordenador Fabio explica que é necessário ter um projeto para que estes 
programas de empreendedorismo aconteçam, a adesão de associações de 
lojistas e sindicatos também é importante e que a Subprefeitura deveria 



também ser atuante. Explica que os horários dos cursos não são ideais, porque 
o pequeno comerciante não tem como deixar seu comercio e participar destas 

ações e para o grande muitas vezes estas ações não são atrativas e conclui 
dizendo que o ponto de partida para um bairro crescer é o comercio local, que 
deve ser valorizado por gerar empregos e ajudar na valorização imobiliária, 
mas lamenta que os Prefeitos não tem esta visão e  conclui dizendo que estas 
ações giram em torno  de  grande público, caso contrário não há interesse em 
sua realização. 

-A Conselheira Iva, relata que participou de um evento onde estavam 
presentes o Prefeito Bruno Covas, o Ministro da Tecnologia e a dona da UBRA, 
uma empreendedora que criou um aplicativo semelhante ao UBER no bairro da 
Brasilândia, que por ser área de risco não era atendido por este aplicativo. Com 
o crescimento da demanda deste serviço a UBRA conseguiu com seu projeto 
um aporte financeiro da ADE Sampa e hoje atende exclusivamente esta região. 
Explica que existe um programa da Prefeitura de São Paulo que irá oferecer 
cursos de capacitação para cerca de trezentas mulheres, com o objetivo de 
criar Startups e os cinco melhores projetos ligados a tecnologia irão ganhar um 
prêmio de cem mil reais. Disse que existem outros editais e ações em 
andamento. A Conselheira Iva elogiou o evento.    
 
-O Coordenador Fábio, perguntou se a Conselheira Iva havia passado esta 
informação ao grupo e ela disse que não, por achar que era de conhecimento 
de todos e o Coordenador disse que infelizmente muitas destas ações não 
chegam a conhecimento do grupo ou quando chegam já ocorreram. O gruo 
debate.

-Prosseguindo, o Sr. Maeda, Interlocutor, pede que sejam informados dados 
para a confecção dos crachás.

-Seguindo a pauta o Coordenador Fábio, pede para que a Conselheira 
Albertina faça a leitura da Ata de 28/02/2019 a ser referendada. 

- Terminada a leitura o Coordenador Fabio pergunta aos presentes se estão 
de acordo com o apresentado e diante do aceite de todos a Ata é referendada. 

-Seguindo a pauta o Coordenador Fabio, explica ao grupo a importância da 
formação das Comissões. Sugere a formação Comissão de Zeladoria 
Urbana, Comissão de Divulgação e Comissão de Gestão Orçamentaria e 
Transparência, destaca a função, forma de trabalho proposto e 
responsabilidades de cada uma dessas Comissões e destaca que caso não 
sejamos atendidos pelos canais de atendimento da Prefeitura disponíveis 



iremos então elaborar Ofícios que serão enviados ao Subprefeito – Presidente 
do CPM.

-O Interlocutor, Sr. Maeda, explica que existem prazos na solução das 
demandas, mas se coloca à disposição visto que algumas solicitações podem 
ser urgentes e colocarem em risco as pessoas. Disse utilizar os grupos de 
WhatsApp em seu dia a dia, encaminhando as demandas recebidas e destaca 
a importância dos protocolos. O grupo debate.   

-O Coordenador Fabio destaca que deve haver organização entre os 
membros das Comissões e sugere que se tenha um responsável que irá fazer 
os contatos com interlocutor evitando assim duplicidade e informações 
desencontradas, lembrando que ofícios devem ser solicitados e elaborados 
pelo Conselho e não pelas Comissões.

-O Sr. Maeda, ressalta que o Conselheiro deve ter autonomia de trazer 
demandas que possam trazer risco aos munícipes, sem esperar que estas 
cheguem via reuniões do Conselho. Observando sua região e trazendo as 
solicitações. O grupo debate sobre o assunto.

-Prosseguindo, a Conselheira Albertina cita pedidos feitos anteriormente, 
como por exemplo a colocação de farol de pedestres no cruzamento das Ruas 
Jorge Brand e Av. Baruel, em frente a padaria, onde recentemente ocorreram 
acidentes graves, inclusive com morte e a CET, diz ter feito a vistoria, defere o 
pedido e demora na conclusão.

- O Coordenador Fabio, conclui dizendo que irá ver se consegue um contato e 
assim ter uma posição sobre este assunto e que esta seria a função das 
Comissões, encontrar solução para a resolução dos problemas seja por meio 
de contatos, ofícios etc. O grupo debate.  

-O Coordenador Fabio, descreve as atribuições da Comissão de Divulgação e 
que devem ser respeitados os decretos e normativos existentes e lembra a 
todos que todo conteúdo apresentado deverá ser autorizado pelo Presidente do 
Conselho. Sugere locais onde podem ocorrer estas divulgações como escolas, 
vizinhos, outros Conselhos e na própria Subprefeitura com a colocação da 
convocação e das atas referendadas em murais da Praça de Atendimento, 
Gabinete e Espaços Comuns como consta em Portaria vigente.  Atualmente 
isso não tem sido feito.

-O Coordenador Fabio, relembra fala do Sr. Maeda, em reunião anterior, 
sobre a divulgação do Conselho Participativo nas Escolas e acredita que dando 



esta base para as crianças estaremos formando novos Conselheiros, bem mais 
preparados e informados para esta função. O grupo concorda.

- O Sr. Maeda relata sua experiência em ação do CADES, denominada 
Semana da Floresta, realizada na Escola Nelson Mandela, no bairro do Limão 
que contou 

com a presença do Subprefeito, foram plantadas cerca de quarenta arvores 
frutíferas dentro da escola, as crianças fantasiadas falando da importância da 
proteção ambiental, os pais também estavam presentes e houve um 
envolvimento do grupo – escola, pais e alunos . O Sr. Maeda acredita que esta 
ação serve de exemplo para o Conselho que pode fazer ações neste molde e 
conclui dizendo que estas atividades podem ser realizadas em escolas públicas 
e privadas. O grupo debate sobre o assunto.   

-O Sr. Maeda, relata outra ação, a Conferencia da Criança e do Adolescente 
que foi segundo ele muito prazerosa, e contou com a ajuda de outras 
Secretarias e consistia na discussão dos cinco eixos e tinha o objetivo de 
envolver estas crianças nestes assuntos. O resultado foi muito positivo, houve 
o envolvimento de todos e segundo relatório, crianças de até 10 anos 
reivindicaram aos pais que conversassem mais com as crianças durante as 
refeições e evitassem celulares. O grupo debate e a Conselheira Albertina diz 
que mais importante do que divulgar é conscientizar as pessoas de seus 
direitos, mas acima de tudo de seus deveres.  

- Prosseguindo o Coordenador Fabio, descreve as atribuições da Comissão 
de Gestão Orçamentaria e Transparência, ressalta que hoje existem Portais de 
transparência, sites da Prefeitura onde se podem fazer essas consultas e 
outras ferramentas. Ressalta que ainda existem algumas falhas em nosso 
portal mas acredita que com um bom trabalho iremos resolver isso e que estas 
informações são essências para que o Conselho consiga cumprir sua função 
que é fiscalizar. 

-O Coordenador Fabio relata que gestões passadas deixaram de utilizar 
recursos destinados a Emendas e Investimentos que são essências para nossa 
região e não sabemos porque isso aconteceu e o nosso dinheiro mais uma vez 
é perdido.

- O Conselheiro Roberto diz que os munícipes têm consciência que nada 
acontece e que apesar de tentarmos fazer algo, não conseguimos ir adiante. O 
grupo debate e chega a conclusão que todos perdem, Conselheiros, moradores 
e a própria Subprefeitura.  



-Prosseguindo o Coordenador Fabio, ressalta a força que uma Comissão 
pode ter para reivindicar e tentar solucionar as demandas. 

- Continuando o Coordenador Fabio informa que infelizmente o espaço cedido 
ao Conselho está sendo utilizado por outra Supervisão e que continuamos sem 
material, equipamentos etc. Lembrando que já foi enviado oficio para compra 
destes materiais sem resposta até este momento. O Sr. Maeda disse que irá 
conversar com o Sr. Thiago sobre este assunto.

- Diante desta exposição, o grupo debate e os Conselheiros escolhem as 
Comissões – Conselheiro Roberto, Zeladoria e Divulgação; Conselheira Iva 
Zeladoria e Gestão Orçamentaria, Conselheira Albertina, Zeladoria e Gestão 
Orçamentaria e Transparência; Conselheira Nataly, Zeladoria e Gestão 
Orçamentaria e Transparência, e o Sr. Fábio fala que os munícipes podem 
participar destas comissões.  O Grupo debate e o Sr. Fabio fala que na próxima 
reunião concluiremos a elaboração das comissões e pergunta se os presentes 
tem a algo a falar diante da negativa 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. 


