
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Participativo Municipal da Lapa, 

realizada em 07/02/2022, realizada de forma remota conforme disposto na 

Portaria n. 003/PREF/CC/SERS/2020. 

Ata 02/2022 

Ao dia 07 de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 19h45, em segunda chamada, 

reuniu-se de forma remota 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; PAULO SERGIO VIEIRA 

DE FREITAS; Édson Garcia Alves  totalizando 6(seis) presenças. 

Conselheiros/as ausentes: 

MARIA APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA; ALBERTO FERNANDO AFFONSO CANDIDO; 

ORLANDO SOUZA DO NASCIMENTO; RONALDO DE OLIVEIRA TERRA; SIMONE DE 

AGUIAR; CLAIR SAMPAIO; DANILO LESSA BERNARDINELLI; LUCIA APAECIDA 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 12 (doze) ausências. 

Interlocutor da Subprefeitura da Lapa: 

Afonso Rennó Mingorance – Assessoria de Comunicação  

Convidados /as: 

Juliana Cardoso – Vereadora  Partido dos Trabalhadores. 

Jeivilson – Assessor da Vereadora 

Regina – Assessora da Vereadora   

Vera Tokairim – Gestão Publica ( moradora da região) 

II – EXPEDIENTE: 

. Informes  

. Pauta 

. Pendencias 

III- Informes:  

1- A conselheira Sonia Rodrigues informa que nesta próxima quarta feira dia 

09/02/2022, pela plataforma on line e Virtual, haverá uma breve apresentação 

do CPM para alunos e professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

do Mackenzie e também haverá a apresentação do trabalho final de graduação 

do arquiteto recém-graduado André, com proposta para o Mercado da Lapa e 

região adjacente. 



2-  Sra. Esméria informa que a empresa responsável pela reforma da UBS 

Jardim Vera Cruz retoma as obras mas acredita ainda que seja necessário um 

acompanhamento mais de perto para sanar as irregularidades transposta pela 

mesma. A conselheira apoia também um movimento que está sendo feito para 

tentar igualar os direitos dos trabalhadores da UBS Jardim Vera Cruz. Estão 

sendo colocadas duas diferentes soluções de pagamento para os 

trabalhadores da mesma unidade, sendo elas: 

. Banco de horas para os funcionários da Prefeitura.  

. Pagamento em dinheiro para os funcionários da OSS. 

3- A Sra. Vera T. informa sobre a dificuldade que teve para localizar o CPM, foi 

uma semana tentando entrar em contato, procurando na comunicação e por e-

mails. 

IV- Pauta: 

1. Reabertura do Hospital Sorocabana   

2. Conselho de Representantes 

3. Aprovação de atas anteriores   

V. Reunião 

Perguntado sobre a situação do Hospital Sorocabana, 

a Sra. Juliana Cardoso responde que foi sancionado no ano passado um projeto de lei 

que destinaria um recurso especificamente da venda de patrimônio publico para o 

Hospital. 

Enquanto isso esta acontecendo o processo de municipalização no qual o prédio do 

Hospital virá para o município cuidar. A vereadora fala que existe um lado bom na 

municipalização que é não precisar esperar tanto recurso federal ou estadual para que 

se execute a reabertura total do Hospital ou a sua reabertura por inteiro dos sete 

andares. Também fala do recurso do BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento), recurso pensado anteriormente para reabertura total do Hospital 

Sorocabana. A Vereadora explica que para que o BID possa fazer o repasse do 

recurso com garantia, toda papelada burocrática do Hospital deve estar pronta e que 

esse pode ser um dos entraves para a vinda da verba.  

A Vereadora diz que o seu papel agora é perguntar aos Secretários sobre como está o 

andamento destas questões, inclusive sobre a concretização da municipalização do 

Hospital Sorocabana e diz também que a população avançou muito em locais 

difíceis da burocracia para que a reabertura total do Hospital aconteça.  

Os conselheiros do CPM apoiam a gestão direta para o Hospital Sorocabana e 

para todos os Hospitais e equipamentos ligado a Saúde Publica. 

O conselheiro Humberto diz que muitos são contra a venda de patrimônio 

publico para investir no Hospital, parece que foi posta a condição de que o 

Hospital precisa ser de gestão direta para receber a verba desse patrimônio 

público vendido e se hoje o Hospital Sorocabana for administrado por 

organização social, como virá alguma verba  para o Hospital nesse sentido?!  

  Juliana Cardoso diz que não desistiu da gestão direta nos Hospitais Públicos 

e ressaltou que em 2019/2020 foram feitas frentes, no ministério publico, no 

tribunal de contas... mas que não foram suficientes para a não retirada das 

travas jurídicas que manteria a gestão direta nos Hospitais Públicos, cita o 



Hospital do Campo Limpo e do Tatuapé que parte estão sendo terceirizados.   

A força popular que construiu o SUS, é o que nos salva hoje, diz a Vereadora 

do Partido dos Trabalhadores.  

Sobre o Conselho de Representantes, uma das ultimas conversas dos 

vereadores no final do ano de 2021 com o Sr. Presidente da Câmara, Milton 

Leite, foi que eles gostariam de pautar o Conselho de Representantes e que 

essa fosse uma bandeira e uma luta dos vereadores do PT. O Presidente da 

Câmara aceitou discutir sobre o assunto e adiantou que não concorda que 1/3 ( 

nove), dos representantes sejam de indicação dos partidos políticos da Câmara 

Municipal de São Paulo. A vereadora explica que pretende para esse inicio de 

ano de 2022: 

-Pautar o assunto na câmara com os vereadores. 

- Conversar com todos que estão discutindo sobre o assunto do conselho de 

representantes, inclusive a sociedade civil. 

- Chamar uma audiência publica para aprovação da minuta.  

- Encaminhamento ao executivo para a sanção.  

O Vereador Sr. Eduardo Suplicy, quando líder da bancada enviou um 

questionamento conforme os vereadores haviam conversado e é então 

aguardada a próxima reunião de lideres para pautar o assunto.  

A Sra. Vera T. questiona o interlocutor se a Subprefeitura já estudou a 

possibilidade do CPM ser mais conhecido? 

 -Como fazer para que o conselho seja mais legitimado enquanto 

representação da sociedade?  

Para que não fique uma conversa da gente com a gente mesmo. 

- Qual a verba e para onde o CPM pode utilizar? 

- Se o CPM precisar de material impresso é responsabilidade da Subprefeitura 

ajuda-los ou não?   

O interlocutor Sr. Afonso Rennó, pede por gentileza para que sejam enviadas 

essas questões por e-mail ou watts app, para que ele verifique as respostas.  

VI- Definição de pauta da próxima Reunião Ordinária, prevista para 

07/03/2022. 

1.Aprovação de ata 

2.Plano de Bairro Jardim Pantanal 

3.Pátio de compostagem e PIU Leopoldina  

4.Jornada de fiscalização do CPM  

5.Passagem do CPM para Conselho de Representantes 

6. Pesquisar e definir espaço para projeto ‘’plano de bairro’’   

VII – ENCERRAMENTO 

Concluída a pauta da presente reunião ordinária, os conselheiros/as agradecem a 

presença e a participação de todas/os, encerrando-a. 

Ata digitada e formatada pelo secretário-geral Humberto Moreira dos Santos, dentro 

das respectivas atribuições legais de Conselheiro Participativo Municipal. 

 



       

 

  


