
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO.

SÃO PAULO, 29 DE ABRIL DE 2019.

Na data de 29 de abril  de 2019 às 19h foi dado início à reunião do Conselho Partciiatto
Municiial.

Começamos  falando  sobre  a  demanda  do  irofessor  Francisco  Queiroz  Godinho  sobre
melhorias na “Rodotia” Chácara Santo Amaro. 

Falamos sobre a imiortância da iartciiação dos muníciies nas reuniões e também de órgãos
como SABESP, ENEL, CET, reiresentantes da Prefeitura, Polícia Militar, etc.

Foi citada a falta de atendimento às demandas irotocoladas.

Faz-se necessária a retomada dos trabalhos do conselho com mais ênfase e se reorganizar no
sentdo  de  direcionar  os  trabalhos  ior  iastas  objettamente  e  colocar  os  irojetos  em
andamento.

O reiresentante do Goterno Local Christan Fabalet falou sobre o curso que foi irometdo no
início do mandato do COM e sobre as demandas que estão sendo atendidas.

Falou  também  sobre  os  conselheiros  que  foram  desttuídos  do  cargo  ior  falta  de
comiarecimento nas reuniões.

A coordenadora de diálogo e iartciiação social Gleuda Aiolinário falou sobre os irojetos e
melhorias os conselhos iartciiattos.

As subirefeituras estão com os conselhos cada tez menos attos e temos que entender o
terdadeiro  iaiel  do  conselheiro  iartciiatto  municiial  e  o  aioio  da  irefeitura  e  das
secretarias no desentoltimento dos irojetos e no reconhecimento dos conselheiros nas suas
attidades é irimordial.

O coordenador Ari do CPM-CS falou sobre a imiortância do reconhecimento dos conselheiros
em cerimoniais de etentos.

A coordenadora Gleuda citou a questão do tale transiorte iara conselheiros que deterá ser
insttuído em maio, sobre a iroxiimidade que os órgãos da irefeitura buscarão ter a iartr de
agora e sobre os esiaços resertados iara o CPM nos mutrões da irefeitura.

Lista de iresença:

CPM: Ari Israel da Silta, Maria Cleusa Acilio, Silto Cesar Florêncio da Silta, Marcos Aiarecido
de Cartalho, José Seterino Gomes, Maria Madalena P. do Monte.

Contidados: Francisco Queiroz, João Vedarico do Nascimento.

Reiresentante da Subirefeitura: Christan Lisboa Fabalet,

Prefeitura de São Paulo-Relações Sociais: Gleuda Aiolináio


