Ata da Reunião Ordinária de Conselho Participativo Municipal
da Capela do Socorro

São Paulo, 07 de julho 2014 ás 19:00hs
O coordenador dá as boas- vindas aos Conselheiros e Conselheiros
Participativos Municipais da Capela do Socorro.
Esta reunião foi conduzida pelo coordenador o Sr. Francisco das Chagas
Ferreira (Chiquinho) e secretariado pelo Sr. José Luiz Pereira dos Santos
(Zito Pereira).
Deu-se inicio a sétima reunião do Conselho Participativo com aprovação
da ata da reunião anterior do dia 02 de junho de 2014.
Pauta 01 – Submeter ás obras do ano de 2014 para os conselheiros e 3
projetos de prioridades para a região capela socorro.

Esteve presente a subprefeita Cleide Pandolf, a mesma informou sobre as
12 obras para o ano de 2014, estas obras teve apreciação dos conselheiros
presentes e foi aprovada com unanimidade por todos. Três projetos são
de suma importância para a nossa região e serão executados para o
próximo ano de 2015. Tudo que for executado pela subprefeitura, vai ser
antes apreciado pelo conselho participativo municipal da Capela do
Socorro. Vou puxar a orelha dos conselheiros, vocês não podem pensar só
nos seus bairros e sim na região como um todo e estão convidados a
participar da reunião com o secretario do meio ambiente o Sr. Vander no
dia 24 de julho de 2014 a partir das 9:00hs local multiuso da
subprefeitura, contamos com a presença de todos.
Cido- Em vez de puxar a orelha dos conselheiros que estão participando
por que não puxar dos que estão faltando. Sobre os três projetos de
prioridade para a região é muito importante e fico feliz por poder votar
neles. Estamos aqui para fiscalizar e encaminhar. Gostaria de sugerir a
construção de uma UBS na chácara do conde.

Ivanildo- Gostaria de agradecer a presença da subprefeita e também pelos
retornos dos ofícios, referente á meta 24 se pode ser feita uma UBS na Av.
Bel mira Marin, a meta 18 construir uma escola municipal na Estr. do
Barro Branco e meta 67 referente RSI construírem o lar do idoso para que
a terceira idade tenha uma saúde melhor.
Socorro- Minha indicação e da prioridade na manutenção e construção de
novas praças, colocar mais aparelhos de ginástica nos bairros, pois os que
têm estão quebrados.
Cleide Pandolf- Vai ter um zelador de praça na nossa região.
Airton- Tivemos 4 reuniões no CPOP, todos esses foram decididos em
audiência publicas e se não for votado o dinheiro volta. O maior problema
da nossa região e a regularização fundiária.
Roberto Nepamam- Indicou para as três obras de prioridade, um terreno
na Rua Manuel Maia no Jd. Castro Alves para construção de uma UBS.
Rosa- Existe um no campo Jd. Noronha um espaço muito bom para a
construção do lar para idosos e também um terreno livre entre o Jd. Porto
Velho e o Jd. Noronha para construção de uma UBS.
Josina- É necessário mais creches por que as mães estão precisando
muito, procurei terreno e não encontrei.
Francisco das Chagas (Chiquinho) – No Bairro do Grajaú na altura do
numero 4800 da Av. Belmira Marin a escola João da Silva começou a dar
rachaduras e outros problemas. Por estes motivos o Governo do Estado
demoliu e não construiu outra escola no local, alegando que o solo não
permitia outra construção. Com isso as crianças dessa escola estão
estudando longe. Porem a prefeitura fez uma analise no solo e constatou
que o mesmo está apto para construção. Este terreno pertence á
prefeitura por isso indico este local para a constrição de uma escola da
prefeitura.
Zito Pereira- Indico a pavimentação da Rua Felipe Ivaldi com a Rua Elisa
Gonçalves Barcelos, com realização desta obra, o transito na Av. Belmira
Marin vai melhora muito.

Foram aprovados os 3 projetos
 01 – Projeto indicado pelo Sr. Ivanildo, o lar do idoso no Res.
Cocaia.
 02 – Projeto indicado pelo Sr. Roberto Nepeman, a construção da
UBS no Jd. Castro Alves.
 03 – Projeto indicado pelo Sr. Francisco das Chagas, a nova Escola
João da Silva no Grajaú.

Ficou definida a próxima reunião para o dia 04 de agosto de 2014.
Esta reunião contou com a presença 16 conselheiros participativos da
Capela do Socorro.
Deu se por encerrada a sétima reunião do conselho participativo da
Capela do Socorro.
Ata lida e aprovada por 25 conselheiros participativos, na reunião
ordinária de dia 04 de agosto de 2014.

