
Ata da 6º Reunião 0rdinaria

Data 27/06/2019 

6ª 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.

-  Referendar Atas.

- Contratos de Zeladoria -  e-SIC 

   - 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
6- Albertina Ferreira Gonçalves Alves - CPM/Casa Verde
7- Nilton Fernando Estevão – CPM/ Cachoeirinha



Conselheira ausente com justificativa:

1- Maria Cristina Cruzelhes – CPM/Casa Verde (ATESTADO)

Conselheiro ausente sem justificativa:

1- Janete Aparecida Queiroz – CPM/Casa Verde
2- Jonas Caetano de Souza – CPM/Limão.
3- Antônio Oliveira da Silva - CPM/Casa Verde 
4- Nataly Fonseca Feitosa Floriano – CPM/Cachoeirinha.
5- Iva Oliveira da Silva – CPM/Cachoeirinha
6- Geraldo R. da Silva – CPM/Cachoeirinha

Autoridades e Munícipes presentes:

1- Mario Maeda Junior – Coord. do Governo Local
2- Sara G. D. de Amorim – Munícipe
3- Donzilio Jesus Neves - Munícipe
4- Gilson Salvador Padilha - Munícipe
5- Jeronimo Aguiar - Munícipe
6- Claudio Duarte Jr.  – Conseg. V. Sta. Maria
7- Carlos Y. Sakata – Munícipe
8- Gleuda Apolinário – Coordenadora SERS/CPM
9- Andreia O. Latrova –Munícipe
10-Adriana O. Latrova – Munícipe
11-João Moreirão – Munícipe
12- A. dos Santos Silvestre - Munícipe

-O Coordenador Fabio Amorim, inicia a reunião agradecendo a presença de 
todos. Apresenta a Sra. Gleuda Apolinário – Coordenadora do CPM’s aos 
presentes e lhe passa a palavra.    

 -Sra. Gleuda, se apresenta e explica que esta a cerca de três meses na 
coordenação dos Conselhos Participativos, sua formação é sociologia e que 
trabalha na gestão pública a 27 anos. A convite da Secretaria Fatima 
Marques, hoje cuida dos Conselhos e Colegiados (Municipais) e explica que 
anteriormente já trabalhou no Estado, na área de Coordenação de Conselhos – 
Unidade de Apoio e Articulações a Conselhos e trabalhou também na 
Coordenadoria de Políticas sobre Drogas. Sua finalidade hoje é de se 
apresentar a este Conselho e também fazer o diagnóstico e avaliação de como 
esta o “Status Quo”  de cada Conselho dentro da Cidade. O momento que cada 
Conselho esta vivendo, desde 



a questão da logística, funcionamento, relação com o interlocutor, relação entre 
os Conselheiros e sua participação, relação com os munícipes e as demandas 
que a comunidade traz. Enfim entender como cada Conselho esta trabalhando, 
visto que cada região tem uma dinâmica e um formato de como as reuniões 
acontecem. Destaca que duas missões foram dadas a ela quando assumiu 
esta Coordenação, sendo a primeira que ela ajudasse no processo de 
renovação do Conselho, para que a eleição dos novos conselheiros fosse 
tranquila e a segunda missão foi de fazer com que o Conselho tenha 
reconhecimento público, se fortaleça e tenha legitimidade junto à 
comunidade. A Sra. Gleuda, disse achar estas duas missões muito 
complexas, difíceis, mas não impossíveis de se realizar. Destaca que a gestão 
deve dar toda condição e o suporte para que o processo eleitoral aconteça de 
forma tranquila. Disse que já foi feito um diagnóstico do último processo 
eleitoral, de seus pontos positivos e negativos visando sempre melhorar e 
quanto ao empoderamento, legitimidade e fortalecimento do Conselho sua 
estratégia foi vir e conhecer como cada um trabalha, fazer um diagnóstico 
presencial, saber como funciona a dinâmica de cada reunião e assim criar uma 
forma de melhorar e fortalecer o trabalho dos conselhos e finalmente fazer com 
que a comunidade reconheça a interlocução entre o poder público e a 
sociedade. Destaca ainda que o Conselho não trabalha para a Subprefeitura e 
sim deve trabalhar para a comunidade, por isso é composta   cem por cento 
pela sociedade civil e num processo eletivo. Explica ainda que o processo 
eletivo de um conselheiro tem um peso de representação semelhante a de um 
vereador, sendo que cada Conselheiro representa na comunidade cerca de 
30.000 habitantes. A Sra. Gleuda reforça a importância do Conselho e seu 
trabalho na comunidade. Encerra sua fala e pede que a reunião prossiga. 

- O Coordenador Fabio, prosseguindo a pauta apresenta os contratos de 
zeladoria, solicitados em consulta ao E-sic em 24/05/19, com resposta em 
13/06/19. Disse ter enviado a seguinte pergunta “Solicito posição dos contratos 
de zeladoria desta Subprefeitura, pois não estão sendo publicados no site da 
transparência. Apenas encontrei os administrativos. Contratos vigentes, data 
início/fim, valores, quantidades de equipes etc. Se existem licitações em 
andamento e quais são. Programação da execução das emendas constantes 
na Planilha de Projeto e Atividades. Grato. ”  Recebeu como resposta o 
solicitado em relação aos contratos vigentes. Sobre as licitações, foi informado 
que não haviam certames licitatórios publicados em andamento e a pergunta 
sobre a programação da execução das emendas constantes na Planilha de 
Projeto e Atividades, não foi respondida. Prosseguindo o Coordenador Fabio 
faz a leitura das informações enviadas. 



-Durante a explanação os presentes fizeram suas solicitações, perguntas a 
saber:

1- Srta. Andriana (munícipe), pergunta qual seria o procedimento para 
remoção de uma arvore cuja raiz esta quebrando a calçada e 
adentrando sua garagem e quintal danificando o local, disse ter feito 
vários protocolos, cerca de seis, sendo que os mesmos foram 
encerrados, sem atendimento. Destaca que no local reside um deficiente 
visual e esta situação pode causar acidentes tanto para ele como para 
pessoas que passam pela calçada. Disse que os protocolos foram 
cancelados sem laudo e a resposta da Subprefeitura é que se faça um 
novo protocolo. Reclama do desdém e do atendimento dado a ela na 
Supervisão responsavel.

-  O Coordenador Fabio, explica que o Conselho tem função fiscalizadora 
e que diante de tal situação e da falta de atendimento pede que sejam 
fornecidos os números do protocolo para que se faça uma nova solicitação 
via Conselho. 

2- Diante do exposto o grupo reclama do atendimento feito pelo 156, e 
reclamam que muitas vezes os protocolos são baixados sem 
atendimento, as respostas não condizem com a realidade e é solicitado 
que se faça novo protocolo para uma situação dada como resolvida.

     - A Sra. Gleuda explica que o 156 é uma empresa terceirizada. A Prefeitura   
fiscaliza se eles estão fazendo seu serviço corretamente, e prossegue dizendo 
que para a empresa fazer a baixa deste protocolo ela é obrigada a dar a 
justificativa para isso e conclui que como o Coordenador Fabio disse diante 
desta falta de resposta esta ocorrência deve ser encaminhada ao interlocutor 
para que se possa ter uma resposta efetiva para a demanda apresentada. O 
grupo debate sobre o assunto.     

     3- O grupo reclama da demora na poda das arvores que precisam do 
apoio/serviço da Enel, do serviço realizado pela SABESP ao tapar os buracos 
abertos por ele em suas obras de manutenção. 

- O Interlocutor Maeda explica que são enviados ofícios solicitando a 
intervenção da Enel, mas a resposta é muito demorada e que a Subprefeitura 
acaba multando a empresa por esta demora. Concluindo explica que hoje a 
maior demora da Subprefeitura em podar as arvores ocorre por ter que 
aguardar os serviços desta concessionaria.

4- Munícipe reclama de arvore plantada pela Subprefeitura. Explica que ela 
foi plantada do lado onde não havia nenhuma árvore devido aos postes 



de luz. E conclui dizendo que já que a calçada é de responsabilidade do 
munícipe, deveríamos ter o direito de querer ou não uma arvore 
plantada nela.    

-  Sra. Gleuda  sugere  que seja aberto uma solicitação onde a subprefeitura 
poderá justificar este plantio, e explica que a lei não permite que arvores sejam 
arrancadas sem os devidos laudos técnicos. O Coordenador Fabio explica 
que se antes de se efetivar este plantio ela tivesse se manifestado com certeza 
isso teria sido evitado.

5- O Conselheiro Roberto pergunta sobre a instalação de pontos de 
ônibus e é respondido que este serviço é realizado a partir de um estudo 
mais minucioso.

6-  O Sr. Carlos (munícipe), pergunta sobre feiras se elas também podem 
ser instaladas sem aviso aos moradores.

- O Coordenador Fabio explica aos presentes que não. Prossegue dizendo 
que existia uma feira lotada próximo ao Colégio Matão e a pouco tempo ela 
foi transferida para a Rua Xiro (na ladeira), numa área com pouco 
movimento e sem residências. Segundo informações esta feira seria só de 
4º feira, mas a de sábado que era no mesmo local anteriormente também 
foi para lá, sendo que o correto seria ir para a Rua Reims, este assunto foi 
abordado no CONSEG da Casa Verde/ Santana. O problema é que 
feirantes andam dizendo que a feira vai mudar para a Rua Horácio Rudge, 
que é uma rua de acesso a marginal, com muito movimento e mista com 
empresas, escolas e muitas residências. A Sra. Gleuda pergunta ao Sr. 
Maeda se ele tem informações sobre o assunto e ele responde que 
moradores da Rua Xiró entraram com o pedido de mudança e a 
Subprefeitura aguarda abaixo assinado para enviar a COSAN, órgão 
responsável pelas feiras livres e ele disse “que parece” que já existe um 
estudo técnico indicando um local. Explica que a Subprefeitura é 
responsável somente pela fiscalização, se existem ambulantes com licença 
etc.

 -O Sr. Carlos, explica que também está fazendo um abaixo assinado, pois 
os moradores também não querem a feira em sua rua, pelos motivos já 
citados.

-A Sra. Gleuda sugere que se chame um representante da COSAN, para 
tirar as dúvidas e explicar como é este processo. 

- O Sr. João Moreirão disse que em breve terá o número do processo 
aprovado na Coordenadoria responsável e confirma informação do 



Coordenador Fabio de que esta feira deveria estar na Rua Reims, e disse 
que ela foi parar na ladeira apenas por birra política e que a mais de cinco 
anos esta aprovada sua instalação na localização citada. O grupo continua 
o debate e o Sr. Maeda pede que se mande informações que poderão ser 
passadas a COSAN.

-O Coordenador Fabio, disse que há muitos boatos referente a este 
assunto, mas que devemos acompanhar e aguardar.  

- Prosseguindo, o Sr. João Moreirão pergunta se a empresa que tapa os 
buracos em nossa região dão garantia de seu trabalho. O Coordenador 
Fabio explica que existe todo um procedimento para a realização do 
trabalho, desde o corte em volta do buraco até a temperatura da massa a 
ser utilizada e completa que cabe ao fiscal do contrato verificar se o serviço 
está sendo realizado corretamente. O Coordenador Fabio pede ao Sr. 
Maeda, que verifique junto ao fiscal do contrato qual pode ser o problema, 
visto a baixa durabilidade desse serviço.  

- A Sra. Gleuda, pede licença para se retirar pois tem uma outra reunião, 
agradece a todos e se despede.  

 -O Conselheiro Nicola, pergunta se desratização entraria no serviço de 
limpeza de córregos.

-O Coordenador Fabio, explica que não, o contrato contempla a retirada 
do lixo, entulho jogado nestes locais e do mato. Desratização deveria ser 
comunicada a Área de Saúde – SUVIS que após a limpeza do local poderia 
realizar o processo de desratização.

- A Conselheira Eunice pede endereço do local do problema para que ela 
faça o encaminhamento e explica que este serviço de desratização e 
“fumace”, requerem alguns cuidados e muitas vezes pessoas e animais não 
podem ficar no local onde será aplicado. Se coloca à disposição para tentar 
solucionar demandas relativas a Saúde e lembra a todos que é Conselheira 
da Saúde.

- Prosseguindo a apresentação o Coordenador Fabio, informa aos 
presentes que foram liberadas duas Emendas, sendo uma no valor de R$ 
150.000,00 para a Pça Santíssima Trindade (Ver. Patrícia Bezerra) e 
uma de R$ 80.000,00 na Pça Francisco Pinto, Vila Roque (Ver. Police 
Neto), que em breve serão licitadas e esclarece que maiores informações 
estão disponíveis no Doc. de 26/06/19. O grupo debate sobre os recursos e 
materiais utilizados nestas obras.  



- O grupo debate e o Coordenador Fabio explica que a função do 
Conselho é de fiscalizar e em conjunto com os munícipes realizar este 
trabalho, lembra a todos de um contrato de serralheria que esta suspenso 
e que na opinião de muitos era um desperdício do dinheiro público com 
estimativa de gasto anual de cerca de R$ 350.000,00, só para a realização 
de manutenção sem o fornecimento de material, basicamente mão de obra. 
Na época foi levado ao Subprefeito a indignação do Conselho sobre valores 
tão altos para um contrato. 

-O Interlocutor Maeda acha importante esta fala, e lembra a todos que em 
18/07, haverá a Audiência Pública na sede deste Subprefeitura, segundo 
ele este é o local adequado para opinarmos sobre onde gastar nosso 
orçamento e como planeja-lo.  Convida todos a participarem, haverá 
apresentação do Chefe de Gabinete, do Subprefeito e representantes da 
Secretaria da Fazenda explicando todo o orçamento, projeção para 2020 e 
apresentação das Obras e Ações do semestre de 2019, a população poderá 
fazer suas solicitações e opinar onde direcionar estes recursos (saúde, 
educação, zeladoria etc.) dentro de nossa região.  

-O Coordenador Fabio, disse que acha importante que a população 
conheça como funciona a gestão pública e tenha todas as informações para 
poder assim saber como nosso dinheiro está sendo utilizado. Lamenta que 
apesar de todas as nossas necessidades e problemas da região, tenhamos 
um dos menores orçamentos, se não o ultimo o penúltimo das 32 
Subprefeituras. Precisamos participar para tentar mudar esta situação. 
Acessar os portais de Transparência da Subprefeitura, IRIS etc. e nos 
informar. 

O Sr. Maeda relata que ele e Subprefeito, participaram de uma reunião na 
Secretaria e foram cobrados a melhorar este orçamento. O grupo debate.

-Prosseguindo, o Coordenador Fabio, informa sobre a doação de serviços 
de execução de obras e melhorias na Praça da Paz (COHAB Antártica / 
Estrada da Santa Inês), recuperação de brinquedos, bem como pedido de 
adoção desta Praça pela Empresa Sambaiba Transportes Urbanos Ltda. 
Doc. de 26/06. O Conselheiro Nilton disse que a empresa Sambaiba, já 
ocupa a praça e que acha valida a iniciativa. O grupo debate e aprovam a 
parceria entre a Subprefeitura e a Sambaiba e os benefícios que esta ação 
pode trazer para a comunidade. 

- O Coordenador Fabio, disse que a adoção de praças por parte de 
empresas e pessoas físicas é uma parceria muito positiva para as duas 
partes e que recentemente acompanhou um empresário que em parceria 



com um grupo estava adotando a Praça Centenário e o processo já está em 
fase de finalização.  

-O Interlocutor Maeda, informa que em breve estará em vigor o programa 
“To Legal”, que visa legalizar ambulantes na Cidade de São Paulo. Quem 
tiver interesse pode se informar e se cadastrar pelo site e serão 
disponibilizados locais para comercialização de alimentos e etc., a licença 
será por noventa dias e a pessoa deverá ter um MEI ativo e seguir os 
normativos já existentes.    

- O Coordenador Fabio disse que foi solicitado pelo Interlocutor Maeda o 
empréstimo de cadeiras e mesas pertencentes ao Conselho. Ele explica 
que esta ação será realizada por uma associação que faz um trabalho com 
portadores de esclerose múltipla, no bairro da liberdade. O Coordenador 
pergunta aos Conselheiros presentes se todos concordam com o 
empréstimo e todos concordam.      

-O Sr. João Moreirão, em visita ao Peri, na área do Córrego do Bispo, foi 
perguntado se   era verdade ou não, sobre a construção de prédios neste 
local e se este projeto contemplaria a renda familiar dos moradores . Ele 
disse acreditar que não seja verdade e acha que a Subprefeitura deveria 
dar o esclarecimento necessário a população. O Coordenador Fabio disse 
que este assunto foi abordado em outra reunião e perguntado ao Sr. Thiago 
e ele disse desconhecer estas informações. O Coordenador Fabio 
destacou que para a área existe um projeto do Parque Linear e que a 
Subprefeitura deveria fazer ações rápidas afim de evitar nova invasão no 
local desocupado recentemente. O grupo debate e o Sr. Maeda explica que 
a PPP vai existir, mas não se sabe onde e que a verba já foi liberada e com 
certeza irá beneficiar a região.        

-Prosseguindo o Coordenador Fabio pede a Conselheira Albertina que 
faça a leitura das atas da 3º, 4º e 5º Reuniões Ordinária e 2º Reunião 
Extraordinária. Terminada a leitura é perguntado se estão de acordo com o 
exposto, todos concordam e diante do avanço da hora 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. 


