
 Ata da Reunião extraordinária do Conselho Participativo Municipal da Lapa, 
realizada em 06/06/2022, realizada de forma remota conforme disposto na 
Portaria n. 003/PREF/CC/SERS/2020. 

Ata 07/2022 

Ao dia seis de junho de dois mil e vinte e dois, às 19h15, reuniu-se de forma presencial o 
Conselho Participativo Municipal da Lapa (CPM Lapa) por meio de seus membros abaixo 
subscritos, conforme disposto na Portaria n. 003/PREF/CC/SERS/2020. 

Coordenação: Sonia Rodrigues 
Secretário-Geral: Humberto Moreira dos Santos 
I – REGISTRO DE PRESENÇAS E AUSÊNCIAS 
Conselheiros/as presentes: 
 SONIA RODRIGUES; MARIA ESTER XAVIER PEREIRA DO VALLE; MARIA ISMÉRIA NOGUEIRA DOS 
SANTOS; HUMBERTO MOREIRA DOS SANTOS, totalizando 4(quatro) presenças. 
Conselheiros/as ausentes: 
PAULO SERGIO VIEIRA DE FREITAS; EDSON GARCIA ALVES; ALBERTO FERNANDO AFFONSO 
CANDIDO ;ORLANDO SOUZA DO NASCIMENTO; MARIA APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA; 
RONALDO DE OLIVEIRA TERRA; SIMONE DE AGUIAR; CLAIR SAMPAIO; DANILO LESSA 
BERNARDINELLI; LUCIA APARECIDA DE SALES ALEXANDRE; MARCO ANTONIO MARINO 
(solicitou desligamento formal do CPM Lapa em 14/04/2020); PEDRO NABUCO; RUBENS 
RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR e VANESSA VITULLO (solicitou desligamento do CPM Lapa, 
mas não encaminhou o formulário oficial), totalizando 14(quatorze) ausências. 
Interlocutor da Subprefeitura da Lapa: 
Sr. Afonso Rennó 
Convidados (as): 
Vera- da câmara  
II – EXPEDIENTE: 
. Informes 
. Pauta 
. Pendencias 
III- Pauta:  
1. Solicitar a subprefeitura o envio do plano regional de 2021/22 
2. Providencias sobre a transição CPM x CR 
3. Pesquisar e definir espaço sobre plano de bairro com a participação de munícipes  
IV e V- Informes e Reunião   
 Sonia Informa:  
-Alunos da FAU- Mackenzie no dia 14/06 farão uma apresentação do projeto de plano de 
bairro, como trabalho da universidade. 
-  recebeu o retorno da Sra. Regina assessora da Vereadora Juliana Cardoso, que estão 
caminhando mas que não tem nada definitivo. O presidente da câmara, disse que vai tomar 
uma decisão porem não se sabe quando sobre a instalação dos conselhos de representantes e 
da situação atual do Hospital Sorocabana.  
-Sandra Santana Presidente da CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa). Está solicitando através de um oficio uma regulamentação dos conselhos de 



representantes em conformidade com o que o STF tentou fazer em 2004. A informação veio 
dos coordenadores dos CPMs que estão em contato com o executivo e o legislativo e mandam 
para a área dos coordenadores as informações do que está acontecendo. Na opinião de Sonia 
o Vereador Sr. Milton leite está muito preocupado com a força e a autonomia dos conselheiros 
e que Substituir os vereadores para eles não é uma coisa muito interessante. Sobre a carta que 
foi enviada ao Secretário Chefe da Casa Civil, Sr. Fabricio Cobra, tem uma manifestação do 
Secretario juntamente com o Prefeito e a Câmara. Foi feita uma reunião com o GT democracia 
participativa, a rede nossa são Paulo e alguns coordenadores dos CPMs que assumiram essa 
responsabilidade de conversar com o Secretário. E nessa reunião alguns dos participantes 
acharam que o secretario iria dar seguimento ao que estava sendo pedido na carta e outros 
participantes disseram que não viram grandes resultados, que tanto a prefeitura ou a câmara 
não iriam fazer algum movimento em favor dessa mudança dos conselhos de representantes.  
Humberto pergunta que carta é esta e qual é o conteúdo dela. O conselheiro afirma não ter 
recebido esta carta. As conselheiras Sonia e Isméria dizem ter encaminhado a carta para o 
CPM lapa e que enviariam de novo. Sra. Vera (munícipe), também diz para o conselheiro 
Humberto que veio pra ela está carta. Humberto Pergunta para Sra. Vera como foi pra ela essa 
carta, se ela não está no e-mail do grupo do CPM Lapa. Humberto diz que a Sra. Vera está 
recebendo mais informações do que ele que é conselheiro. Humberto diz que essa é uma 
questão que ele vem discutindo com o grupo. Ele não está recebendo essas informações no 
conselho e diz que se a Sra. ismeria e a  Sra. Vera estão recebendo, é no particular. Sra. ismeria 
afirma que foi mandado para todos no e mail do grupo CPM Lapa. Sra. Sra Isméria pergunta 
para Sonia se a carta é aquela que fala das duas reuniões? Sonia Responde que não, aquela 
outra carta é do Fabrício. Sonia pede um favor, ela não gostaria que pegasse uma frase e 
ficasse todo mundo mastigando em cima dela e pede por gentileza que continue a reunião e 
que depois ela manda essa carta para Humberto e esclarece tudo direitinho.. Humberto pede 
pra mandar na hora porque Sonia estava com o computador aberto e Sonia e Ismeria dizem 
que naquela hora não, porque tinha coisas mais importantes para resolver. Sra. Vera: o  
pessoal da rede nossa são Paulo disse para ela que houve uma reunião com a rede nossa são 
Paulo, vereador toninho vespoli, assessor do toninho vespoli, Sr. Fabricio Cobra, etc... etc... e 
que o Sr. Fabricio Cobra teria uma data para começar o processo eleitoral, 28 de agosto. Sonia 
diz que alguns coordenadores não acreditaram nesta data dada pelo secretario  e por isso ela 
procurou saber com o Sr. Bruno Nabuco da secretaria de relações institucionais e ele disse pra 
ela que estão tendo alguns problemas para que seja liberada as informações para poder 
organizar as eleições dos CPMs. O Prefeito o Sr. Ricardo Nunes fez um processo tramitando e 
solicitando em parceria com o Prodam, o TSE e com a prefeitura para ver se eles conseguem 
realizar essa eleição até dia 21 de agosto, mas que não é nada ainda oficial. Sonia não acredita 
que eles conseguirão realizar essas eleições. Humberto reclama novamente que não recebe 
algumas informações e não sabe de algumas coisas e também não concorda que os 
coordenadores dos CPMs tenham essa participação sem que seja passado para o CPM Lapa. 
Sonia diz que esta registrada a reclamação do conselheiro e Sra. Isméria pede para seguir a 
reunião. Sonia pergunta para senhor Afonso, sobre a demanda do conselheiro Paulo, sobre a 
cerca que estava sendo construída na calçada, que parece ter que ser discutida em outra 
subprefeitura, na de Osasco. Sr Afonso diz não saber de mais nada e pede para Sonia mandar 
as informações para ele verificar no dia seguinte. Sonia diz que vai falar com o conselheiro 
Paulo primeiro e que depois se precisar fala com o Sr. Afonso. Sonia pede para Sr. Afonso 



solicitar com a Sra. Subprefeita, o plano regional da região da Lapa para que elas (Sonia e 
Isméria) possam pensar no plano de bairro. Sr. Afonso diz que passou para a Sra. Subprefeita 
mas que ainda não teve retorno. Sonia fala que pode partir do projeto de plano de bairro do 
Jd. Vera Cruz que a Sra. Isméria encaminhou pra ela e que a Sra. Isméria fez contato com a 
arquiteta Lucila Lacreta para ajudar nesse projeto. Sra. Ester pergunta se a Sra. Vera é 
funcionaria publica e a Sra. Vera responde que é da câmara mas esta saindo. Sra. Ester diz que 
perguntou por que a Sra. Vera poderia se candidatar para o CPM, mas que não sabe se seria 
possível por ela ser da câmara. Sra. Vera diz que vai pensar no convite da Sra. Ester e Sonia diz 
que vai chamar a Sra. Vera para trabalhar junto sim. Sra. Isméria pede para Sonia enviar no e-
mail dos conselheiros a proposta dela de plano de bairro, porque é ruim de ler no what app e 
celular. Sonia diz ter enviado na hora para o e-mail do CPM e para Sra. Vera. Sra. Vera 
confirma recebimento. Sra. Isméria pergunta onde a Sra. Vera mora e diz que bom que todos 
moram perto, desta forma facilita para conversar sobre o plano de bairro. Humberto pergunta 
para Sonia se ela pode mandar nesse e-mail do CPM a carta enviada para o Secretario da Casa 
Civil e Prefeito. Sonia diz que precisa achar, se ela não conseguir achar ela manda de novo para 
o particular do Humberto. 
VI- Definição de pauta da próxima Reunião Extraordinária, prevista para 01/07/2022.  
1. Eleições CPM: escolha do coordenador e secretário. 
2. Folder apresentação CPM – estratégias de divulgação. 
3. Plano de Bairro – organizar visita na região, além de decidir sobre palestra informativa sobre 
o tema. 
VII – ENCERRAMENTO 
Concluída a pauta da presente reunião ordinária, os conselheiros (as), agradecem a presença e 
a participação de todos (as), encerrando-a. 
Ata digitada e formatada pelo Secretário-Geral Humberto Moreira dos Santos, dentro das 
respectivas atribuições legais de Conselheiro Participativo Municipal. 

 

 

 

       

 

  


