CONSELHO PARTICIPATIVO
REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 08/05/2017 AS 19:00HS
Aos oito dias do mês maio de dois mil e desessete com a presença de oito conselheiros
foi iniciada a reunião ordinária. Dando abertura aos trabalhos o Coordenador Senhor
Leanir Jose da Costa informa que não nos foi entregue a senha do computador da sala
do conselho, sendo foi perguntado inclusive para os coordenadores da gestão anterior
(2014/2015) sem sucesso. Informa aos presentes que a SERG ( Secretaria Especial de
Relações Governamentais) esta solicitando relatórios referente aos trabalhos realizados
pelo Conselho Participativo e que não encontramos nenhum documentos na sala do
conselho, nem tão pouco nos foi enviado pela coordenadora e secretária da gestão
anterior, o Senhor Leanir fala sobre a reunião realizada pelo Senhor Celso Henriques de
Paula – Coordenador da Secretaria Especial de Relações Governamentais e que após
essas reuniões feita pela SERG é que solicitaram relatório, porem não encontramos
nenhum registro dos trabalhos feitos pelo Conselho Participativo, Leanir fala sobre a
falta das senhas, sobre a falta de registro das demandas, dos trabalhos realizados, e das
folhas que faltam no Livro Ata usado pelas gestões anteriores (2014/2015, 2016 e
primeiro semestre 2017). Marcos fala sobre as visitas realizadas pelos conselheiros no
ano de 2016 nas Unidades Básicas de Saúde e o Senhor Leanir informa que não há
registros sobre estes trabalhos realizados e que foi questionado aos coordenadores
anteriores e os mesmos informaram que os documentos foram enviado à subprefeitura
através de e-mail particular da Senhora Jaqueline, não tendo sido usado o e-mail do
Conselho Participativo criado na gestão 2014/2015, pelos Membros. Leanir informa a
todos que Parelheiros, Butantã informaram e mostraram documentos protocolados de
solicitações efetuadas por eles junto as respectivas subprefeituras e que não recebemos
dos corrdenadores anteriores nenhum documento, nem protocolos, nada registrado;
Marcos fala que não adianta relatórios porque querem acabar com os conselhos; Marcia
fala que se tem alguém que quer acabar com o conselho é a própria gestão anterior;
Marcos sugere pedir a chave e senha do computador ao coordenador anterior pelo
WhatsApp, nesse momento chega a senhora Jaqueline logo em seguida a senhora
Marilene, Leanir fala que precisamos nos unir para que não acabem com os conselhos e
que temos que trazer as demandas e é isso que Perus, Butantã e Parelheiros estão
fazendo, e citou também que outros conselhos tem feito grandes trabalhos e que os
conselheiros tem que estar trazendo as demandas e registrando para que se possa cobrar
junto a prefeitura, fala sobre uma área próximo ao Hipermercado Extra da Avenida
Senador Teotônio Vilela, que a policia chegou com mandado para que os moradores
deixassem a área em quinze dias, mas a GCM queria levar tudo (o material dos
moradores tais como, janela, portas e telhas) o Andre membro do Conselho
Participativo estava lá e disse que não levariam nada, pois o mandado estava dando um
prazo de quinze dias para a desocupação; Tiago fala para Senhora Jaqueline que
precisamos dos documentos protocolados de trabalhos realizados pelo conselho para a
realização do relatório solicitado pela SERG; Marcos sugere fazer as visitas novamente;

Sra. Mara (Marilene) fala que as chaves estão na sala, perguntei se ela avisou o
Coordenador quando ela deixou as chaves lá (na sala) e a mesma disse que não;
Marcos fala sobre ruas do Jardim Orion esburacadas e que a riscos de acidentes; o
Coordenador Senhor Leanir acompanha a Senhora Mara até a sala do Conselho
Participativo para verificar se as chaves estava lá (na sala do Conselho Participativo);
Marcos pergunta sobre os postos de saúde do Jardim Republica e fala que por ele estar
proximo da UBS Jardim Orion poderia visita-la; Tiago fala que poderá ver qual a
situação da UBS do Lucélia; Senhor Leanir retorna a sala com a Senhora Mara e
informa que recebeu a chave da sala do Conselho das mãos da senhora Marilene nesta
data e pede que conste em Ata a entrega da Chave, disseram que a senha foi deixada
debaixo do computador, o senhor Leanir fala novamente que já perguntou até para os
coordenadores da gestão anterior 2014/2015 e os mesmos não se lembram mais da
senha e a Senhora Jaqueline fala que não tem a senha, então informo novamente que
SERG solicitou relatório e que não temos registros para embasar os relatórios, então a
Senhora Jaqueline fala que é para fazer resumo das Atas e enviar à SERG, informo a ela
que o resumo foi realizado, porem não há registros de trabalhos realizados pelo
Conselho Participativo para que pudéssemos usar de subsídios no apontamento de
demandas solicitadas, bem como trabalhos realizados pelo Conselho; Leanir fala que se
tem os documentos tudo bem, mas que precisamos dos protocolos para comprovar as
solicitações; Mara sugere pedir para a Comunicação da Prefeitura Regional as cópias de
e-mails enviados pela senhora Jaqueline; falo que o livro Ata entregue por Senhora
Jaqueline estava faltando folhas e com rasuras a senhora Jaqueline pergunta se era folha
escrita, informo que não temos como saber uma vez que as folhas foram arrancadas,
informo a ela que as folhas que faltam são 03, 23, 62, 63, 93 e 100; Marcia cita que
nunca viu Livro Ata rasurado, pois o Livro Ata é um documento, portanto um registro
de ações desenvolvidas pelo Conselho Participativo, sendo muito importante para o
Conselho Participativo tais registros; Mara levanta-se e se dirige a mesa para verificar o
Livro Ata e constata a falta das folhas citadas, bem como as rasuras contidas no Livro
Ata; informo a ela que a partir de três de abril de dois mil e dezessete foi aberto outro
livro Ata para que o Livro entregue pela gestão anterior (Sras. Jaqueline e Marilene)
fosse preservado da forma como foi entregue por ela em Reunião Extraordinária de
20/03/2017, mostrei ainda que faltavam as Atas referente aos meses de setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2016, constando apenas lista de presença referente ao
mês de novembro de 2016; falei a senhora Mara que nos faltou subsídios para montar
relatórios, pois nas Atas só fala que teria as visitas às UBS's, mas não há registros em
Ata sobre a realização efetiva das visitas; questionei sobre as três indicações prioritárias
indicadas e votadas pelos conselheiros em reunião de agosto/2016, pois não constava
nas Atas relato do que foi falado e votado em reunião, em lugar disso estavam
registradas outras tres indicações que não foi discutido em reunião do conselho;
Jaqueline passou o telefone da senhora Deise da Assembleia para senhor Leanir e fala
ainda sobre a audiência pública que o senhor Marcos – secretário adjunto da Relações
Governamentais enviou; perguntei sobre Metas prioritárias e Sra. Mara informa que são
as ruas constantes em Ata de 10/08/2016; Jaqueline sugere que abordássemos um tema e
trabalhássemos nele, fala que tem documentos referente ao Jardim União e que
poderíamos trabalhar sobre isso; Tiago fala sobre o Aristocrata; Jaqueline fala sobre o
Aristocrata e que eles não vão ficar e que o Prefeito Regional senhor Santiago já disse
que vai sair; Tiago fala que vão ficar lá e que se tirar eles voltam e fala também que tem
duas lideranças no Aristocratas, entretanto apenas uma é legitima por possuir toda a
documentação registrada; informo que foi solicitado Cronograma e pergunto se senhora
Mara e/ou senhora Jaqueline enviaram alguma informação à Prefeitura Regional,

Jaqueline fala que não foi enviado nada por falta de indicação de interlocutor por parte
da Prefeitura Regional e sugere que isto seja registrado em Ata; Jaqueline sugere que os
conselheiros abram processo para que se pague um salario aos conselheiros e que ela
pode até indicar um advogado; Leanir sugere verificar se tem indicação de demandas
para ser enviadas à prefeitura; Mara fala da Rua Ptolomeu, CEP 04761-040, que esta
toda esburacada do começo ao fim; Leanir fala sobre a necessidade de limpeza do
entorno da creche no Guanabara, pois o mato esta alto e tem até uma quadra que esta
tomada pelo mato; Tiago fala sobre o Prefeito Regional estar vindo as reuniões do
Conselho para falar sobre as demandas; Leanir fala que a agenda do prefeito Regional
esta muito cheia e não conseguiu agendar reunião; Jaqueline sugere abordar o Prefeito
Regional nos corredores da prefeitura regional; Leanir lembra que Prefeito Regional
falou em reunião de fevereiro de 2017 que iria trabalhar em parceria com o conselho
participativo; Marcos sugere chamar Prefeito Regional para falar com os conselheiros
através de documento protocolado; Jaqueline sugere tentar falar com o Prefeito
Regional e se não for atendido falar que vai chamar a mídia. Leanir fala que para
chamar o Prefeito Regional tem que ter pauta e demanda, que não adianta chamar e não
ter o que falar, alem de que são cinquenta e dois conselheiros e que comparecem as
reuniões, aproximadamente, apenas dez conselheiros; Mara fala que a Conselheira
senhora Alda faleceu e que o conselheiro Adriano saiu, fala também que esta com
alguns crachás e que vai trazer para o raposão (Leanir); Marcos fala sobre ruas que
precisam de manutenção, informo aos presentes que temos que usar o SAC conforme
orientações no primeiro semestre de 2016, Marcos fala que não concorda e que o
Conselheiro tem que ter vantagem por ser conselheiro, fala ainda sobre a rua Gaspar
José Raposo e informo que tem que registrar o pedido sim; Leanir fala que virá durante
a semana para verificar os documentos que a senhora Jaqueline disse estar na sala do
conselho participativo e encaminhara as demandas ao Prefeito Regional, pois temos que
registrar tudo; Jaqueline sugere chamar uma comissão para falar com o Prefeito
Regional; Marcos pergunta qual a maior queixa em comum para os conselheiros; Mara
fala que é tapa buracos; Tiago fala em moradia; Jaqueline e eu falamos sobre
manutenção das praças; pontuamos então como demanda tapa buracos e manutenção de
praças e entorno de creches e escolas. Nada mais a ser discutido. Tendo como proxima
Reunião Ordinária o dia 12/06/2017. Encerra-se a reunião as 21Hs.

