
 Ata da Reunião Ordinária do Conselho Participativo Municipal da Lapa, realizada em 

07/03/2022, realizada de forma remota conforme disposto na Portaria n. 

003/PREF/CC/SERS/2020. 

                                                               Ata 03/2022 

 

Ao dia 07 de março 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. Totalizando 4 (quatro) presenças. 

Conselheiros/as ausentes: 

EDSON GARCIA ALVES; ALBERTO FERNANDO AFFONSO CANDIDO ; 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 14 (quatorze) ausências. 

Interlocutor da Subprefeitura da Lapa: 

Sr. Afonso Rennó Mingorance 

Convidadas(os): 

Jupira Cauhy- CADES – Lapa 

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

Adaucto D. 

Vera T. 

II – EXPEDIENTE: 

. Informes 

. Pauta 

. Pendencias 

III- Informes:   

-Sr. Afonso informa que o logo do CPM está em funcionamento  no site da subprefeitura da 

lapa e que não é possível  verbas para ajuda de custo para o CPM Lapa, conforme a Sra. Vera 

havia perguntado sobre a disponibilidade em reunião anterior.   

-Humberto agradece o Sr. Afonso pela atualização do link do CPM, a Senhora Prefeita 

Fernanda Galdino e o setor de obras pela manutenção do corrimão em uma das vielas da vila 

Ipojuca. 

Sonia informa sobre o Hospital Sorocabana que a Sra. Regina assessora da Vereadora Juliana 

Cardoso, encaminhou a resposta sobre o documento encaminhado pelo CPM a vereadora, 

dizendo que haverá licitação para reforma do Hospital. O Hospital contará com o um conselho 



gestor e que está em estudo para municipalização. A vistoria ao hospital foi aprovada, vai 

acontecer e que nós do CPM seriamos avisados para saber de onde começa.  

- Sonia informa que foi convidada para participar de um grupo de trabalho por uma Ong 

chamada Polis e que está discutindo sobre as eleições do conselho participativo e conselho de 

representantes. Desse grupo de trabalho foi tirado que os coordenadores dos CPMs atuantes 

de vinte subprefeituras fariam um documento e esse documento assinado por eles seria 

entregue a Câmara ou para Prefeitura. Seria formado uma comissão entre os coordenadores  

para que fosse entregue pessoalmente ao prefeito esse documento. 

A conselheira Sonia diz que passou os links de todas as reuniões com os coordenadores no 

grupo de whats app do CPM LAPA e que a Sra. Isméria  esteve presente e que esse documento 

foi enviado para o grupo de what´s app do Cpm lapa.  

- Humberto diz que quer fazer um grupo com todos os conselheiros/as. O conselheiro acredita 

que todos conselheiros/as têm o direito de participar das decisões e diz que não concorda que 

somente os coordenadores e grupos de fora, possam formular, opinar e assinar os 

documentos sobre qualquer assunto que englobe todos /as conselheiros/as dos conselhos 

participativos da cidade. 

IV- Pauta: 

1. Aprovação da ata anterior 

2. Fala da Alexandra sobre pátio de compostagem e PIU Vila Leopoldina.  

3. Jornada de fiscalização. 

4. Discutir sobre a passagem do CPM para CR, assim como a eleição. 

5. Pesquisar e definir espaço para o projeto ‘’Plano de Bairro’’. 

V. Reunião 

Alexandra Swerts  

Fala sobre o pátio de compostagem da lapa que está mais uma vez disputando com moradia 

popular. O pátio da lapa que foi feito baseado na revolução dos baldinhos de Florianópolis, 

realiza a compostagem dos resíduos orgânicos das feiras livres de São Paulo. 

Esse pátio de compostagem da lapa está instalado dentro de uma área de quarenta mil metros 

quadrados na marginal Tietê, na Rua José Maria de Faria que é também onde ficava  a equipe 

de áreas verdes da sub lapa, o  Caps (Centro de atenção psicossocial), e também um pátio para 

carros abandonados, é uma área imensa . O terreno foi cedido para COHAB fazer habitação 

social.  Alexandra disse que fizeram um movimento chamado ‘’Nem Um Dia Sem 

Compostagem “ porque a incorporadora quer assumir o terreno do pátio de compostagem o 

mais rápido possível. O prazo era até janeiro desse ano para que fosse desativado toda a 

movimentação da área para começar a implantação das moradias. O movimento  nem um dia 

sem compostagem negociou muito, chamou atenção para transferência  da outra área publica 

para onde o pátio foi destinado  e em uma reunião do CADES, foi anunciado pela prefeitura 

que essa outra área na Vila Jaguára e já analisada pela Amlurb, estaria em análise pela 

prefeitura para ser também destinada a moradia popular.  Sr.Adaucto completa que por conta 

disso a Subprefeita da Lapa a Sra. Fernanda Galdino iria levar para Amlurb a proposta de 

utilizar parte deste terreno na Vila Jaguara para a instalação do Pátio de Compostagem da 

Lapa. 

Sobre instalação do conselho de representantes  

Sonia diz que pelo o que ela está entendendo com as conversas no grupo do Jorge , o Conselho 

de Representantes  teria mais autonomia do que o Conselho Participativo 



- Jupira, Humberto e Vera acham que o Conselho ligado ao executivo é melhor.  

-Humberto contribui dizendo que o CPM tem que ser ouvido em qualquer instancia porque 

também representa a população e de forma voluntaria, essa sugestão, por exemplo, poderia 

ser contribuída para qualquer documento relacionado à instalação dos conselhos de 

representantes.  

-Sonia fala sobre plano de bairro e a jornada de fiscalização na lapa de baixo que ainda não 

aconteceu  e que todas as ações do CPM Lapa desde o inicio do mandato poderiam ser escritas 

de alguma forma para ficarem registradas.        

-Vera fala que o contato entre a prefeitura e o legislativo dificulta o a participação popular no 

156, que as demandas da população são deixadas em segundo plano por conta disso . Sra. 

-Vera acredita na participação popular para barrar o clientelismo. Acredita no CADES e no CPM 

Lapa. 

-Jupira diz que 156 é um programa bem legal e organizado e que a Prefeitura tem condições 

de tirar um relatório de todas as solicitações feitas naquela rua pelos munícipes. Não concorda 

com os pedidos que são entregues aos coordenadores para adiantar a demanda  e também 

não concorda com os pedidos de prioridade do Conseg , o presidente do Conseg fazer  reunião 

com o sub prefeito pra encaminhar demanda de zeladoria.  

-Vera diz que o Conseg é a estrutura mais bem feita de todos os conselhos e 

 que os serviços internos das subprefeituras precisam se comunicar mais entre eles. 

-Dona Ester: propõem fazer as solicitações dos munícipes por rua, por exemplo, verificar as 

demandas da Rua (X) e executar todas as demandas daquela Rua. E que desta forma 

economizaria combustível e mão de obra.  

-Ester reclama da falta de manutenção nas praças.     

VI – 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. 

 

 

 

       

 

  


