
 Ata da Reunião Ordinária do Conselho Participativo Municipal da Lapa, 

realizada em 10/01/2022, realizada de forma remota conforme disposto na 

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

Ata 01/2022 

 

Ao dia 10 de janeiro 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: 

ALBERTO FERNANDO AFFONSO CANDIDO; SONIA RODRIGUES; MARIA ESTER 

XAVIER PEREIRA DO VALLE; MARIA ISMÉRIA NOGUEIRA DOS SANTOS; 

HUMBERTO MOREIRA DOS SANTOS, EDSON GARCIA ALVES; totalizando 6 (seis) 

presenças. 

Conselheiros/as ausentes: 

ORLANDO SOUZA DO NASCIMENTO; PAULO SERGIO VIEIRA DE FREITAS; 

MARIA APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA; 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: 

Sr. Afonso Rennó 

Convidadas(os): 

Jupira Cauhy- CADES – Lapa 

Alexandra Swerts – Forum Leopoldina / Rede Leopoldina Solidária / Movimento das 

Praças  

II – EXPEDIENTE: 

. Informes 

. Pauta 

. Pendencias 

III- Informes:   

Alberto Candido informa que “novamente” o link está inacessível na pagina da 

prefeitura da lapa para a reunião e que o problema é recorrente em todo mandato dos 

CPMs, que teve inicio em 2020.  

Jupira Cauhy informa que a câmara municipal na ultima sessão no dia 17 de 

dezembro de 2021, aprovou um projeto de lei, um substitutivo de última hora de 

concessão de mais de vinte áreas publicas na cidade. Três dessas áreas publicas são 

lindeiras a marginal do tiete que são áreas destinada a parque, do projeto de 

urbanização daquela área, onde tem o sub setor A1, campo do São Paulo e do 



Palmeiras e onde tem a CET. Essas três áreas impactam no plano urbanístico que 

está sendo desenvolvido. Sabe se que em uma parte da área será construído 1400 

moradias de Interesse social (HIS), um CEU, uma UBS e um grande parque para 

recompor app (área de preservação permanente), do Tietê.           

Sonia Rodrigues: informa que ainda não houve resposta do oficio enviado para a 

secretaria da saúde para a possível reunião com Sr. Secretário da Saúde.  

IV- Pauta: 

1. Analisar a nova função do Conselho de Representantes e o papel do CPM neste 

processo 

2. Pendências 

3. Deliberação de Atas Anteriores 

V. Reunião  

Jorge kayano fala sobre o decreto 60.773, que prorroga o mandato dos conselheiros 

participativos até 31 de março de 2022. Ele diz também que os conselhos 

participativos deveriam ao menos ter sido consultados sobre a prorrogação dos seus 

mandatos e que o conselho de representantes tem que entrar em vigor o mais rápido 

possível para que haja eleições dos conselhos participativos municipais. Jorge 

também fala sobre o enfraquecimento das subprefeituras, no sentido de terem cada 

vez menos verba para suas ações e que os subprefeitos e as subprefeituras acabam 

por isso tendo que se limitar praticamente a serviços de zeladoria e tapa buraco. Fala 

também sobre dois assuntos ligados as subprefeituras: Um deles é que em 2022 

haverá aprovação dos planos operativos para o programa de metas de cada 

subprefeitura e questiona quem é que vai ter atribuição de olhar para esses programas 

de metas e cobrar para que eles funcionem, se não forem os conselhos 

participativos?!         

E o outro é que está tramitando na câmara um projeto de plano plurianual, que 

contempla cada área das subprefeituras com uma verba que não pode ser inferior a 5 

bilhões de reais nos próximos anos do plano plurianual 2022 – 2025, contemplando 

muito mais do que o orçamento atual e poderá ser  utilizado de acordo com a 

vulnerabilidade social de cada subprefeitura. 

Os conselheiros  do CPM Lapa, semanas antes desta reunião já haviam levantado a 

possibilidade através de grupos de trabalho, de instruir e conscientizar a população 

sobre o papel dos conselheiros participativos e como alcançar bons resultados. Os 

conselheiros também estudam o plano de bairro feito no Jardim La Penna, na Zona 

Leste, para que possam ter referencias a serem organizadas e utilizadas na Zona 

Oeste de São Paulo.  

O interlocutor Sr. Jose Roberto expõe seu ponto de vista dizendo que o conselho 

participativo municipal deveria ser mais ou menos como o conselho tutelar, sendo um 

órgão que pudesse votar as questões da região, criar legislação especifica para cada 

região, como se fossem vereadores locais.   

Sra. Jupira, reflete sobre o assunto e diz que as subprefeituras contam com a ajuda 

das emendas parlamentares para poder atender as demandas da população. Diz 

também que existe o CADES, Conselho de Saúde, conselhos específicos como o da 

Operação Água Branca mas que o Conselho Participativo Municipal só se relaciona 

com a zeladoria da subprefeitura e precisa ficar procurando o que fazer. Jupira 

ressalta que o CPM precisa ser fortalecido porque se trata de um conselho de 

representantes e compara a prorrogação do mandato dos conselheiros municipais até 

março de 2022, com a recente anulação da primeira votação do CADES Lapa, que 



não considerou nada do que foi feito para a eleição. Jupira acredita que precisa ser 

fortalecida a articulação entre os conselhos e diz que no processo de votação do 

PLOA 2022, o CPM indicou 5 das 15 propostas escolhidas pela população e dias 

depois teve outro processo de escolha de prioridades que foi feito pela área da saúde, 

sendo que a população e os conselheiros tinham acabado de fazer suas escolhas. 

Isso é a prova desta desarticulação do que se chama de gestão participativa. Várias 

eleições de conselho, o CADES duas vezes eleições virtuais, só votou quem tinha e-

mail e o Conselho Municipal de Politica Urbana (CMPU) foi presencial.     

Sonia Rodrigues, também concorda com a Jupira e diz que é isso que o CPM Lapa 

vem tentando fazer, articular com outros conselhos e ver o que podem conseguir 

juntos. 

Sra. Ester sugere que o CPM Lapa, ofereça apoio para vereadora Juliana Cardoso, na 

tramitação do projeto de lei que trata sobre o assunto da instalação dos conselhos de 

representantes nas subprefeituras.                                                                                                       

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

20/12/2021. 

1. Relatar sobre a visita no Jardim La Penna dia 27/11/2021 e discutir sua viabilidade 

na Zona Oeste 

2. Jornada de fiscalização 

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. 

 

 

 

       

 

  


