
                                                      
  
  

Ata   da     31 a    Reunião   Ordinária     
  

Local:    Subprefeitura   de   Santo   Amaro   –   (virtual)   

Data:    26/05/2021     

Horário:    18:00   h   às   20:00   h   

  

Participantes:  Rafael  Ribeiro  Dias  (representando  a  Subprefeitura  de  Santo           

Amaro),  Silvia  Loge  Sorroche  Berlinck,  Maria  do  Carmo  Ferreira  Lotfi,  Romã             

Meirelles  (Secretaria  do  Verde  e  Meio  Ambiente  –  SVMA),  Gleice  Maria  de              

Vasconcelos,  Edivaldo  Cardoso  da  Silva  (DRE-Santo  Amaro)  Sônia  Mayumi           

Nakano   Feliponi.   

Informes  gerais:   Aprovação  das  atas  das  reuniões  anteriores,  leitura  dos            

expedientes   e   informes.   

Pautas:   

1. PLOA  -  Projeto  de  Lei  Orçamentária  Anual.  Etapa  atual:  Priorização  das             

Propostas   (11   de   maio   a   24   de   junho   de   2021)   

2. Encaminhamentos   

  

Item   1     

A  coordenadora  Silvia  abriu  a  reunião  propondo  uma  reunião  extraordinária  com             

a  Roma  (SVMA)  para  tratar  dos  assuntos  compostagem,  mapa,  corredor  verde             

(Cyra  Malta)  e  em  seguida  resgatou  que  no  dia  12  de  maio  de  2021  realizou-se                 

a  reunião  ordinária  do  Conselho  Participativo  de  Santo  Amaro,  sob  a             

coordenação  de  Alexandre  Leite  Praça  Marx,  com  a  participação  dos            
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conselheiros  do  CADES  Santo  Amaro.  Além  dos  conselheiros  participativos  e  do             

CADES  estava  também  presente  o  Sr.  Rafael  Dias  -  Coordenador  do  Governo              

Local  da  Subprefeitura  de  Santo  Amaro.  A  reunião  tratava  sobre  o  Projeto  de  Lei                

Orçamentária  Anual  -  PLOA  2022,  que  se  encontra  na  etapa  de  priorização  de               

propostas.  Santo  Amaro  recebeu  114  propostas.  Na  ocasião,  o  CADES  foi             

convidado  a  ajudar  na  seleção  das  propostas  enviadas  pela  população,  pois             

além  de  questões  ambientais  o  CADES  tem  desenvolvido  projetos  em  parceria             

com  a  Educação  e  Saúde  do  território.  A  conselheira  Maria  do  Carmo  entrou               

contato  com  a  Diretora  da  DRE  Sto  Amaro,  para  ajudar  nessa  seleção  e  além                

desta  ajuda  estava  presente  nesta  reunião  -  CADES,  o  Sr  Edivaldo  Cardoso  da               

Silva  assessor  e  responsável  pelo  setor  DIAF.  As  metas  foram  lidas,  analisadas             

e   9   foram   votadas:   

  

PROPOSTAS   EDUCAÇÃO     

928   23/04/2021   •   Maria   do   Carmo   Lotfi   •   Santo   Amaro   (1ª   APROVADA)   

Acesso  à  produção  cultural,  sala  de  cinema  no  CEU.  Em  6  indicadores  culturais               

do  Mapa  das  Desigualdades  SP,  o  Campo  Belo  aparece  na  última  colocação.              

Não  há  biblioteca,  espaços  de  cultura,  cinemas,  museus  ou  teatro...            

PROPOSTAS:  A  subprefeitura  que  só  possui  um  CEU  (Pedreira)  sugerimos  que             

o  PARQUE  DO  CHUVISCO  se  transforme  em  um  CEU  ACOPLADO;  espaço             

para   lazer,   cultura   e   esporte.   

A  Diretora  Linéia  informou  do  interesse  de  dar  continuidade  a  esta  parceria  com               

projetos  educacionais  no  local.  O  assessor  Edivaldo  também  mostrou  a            
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viabilidade  deste  e  que  a  subprefeitura  poderia  ajudar  nesse  processo.  1969             

02/05/2021   •   Patricia   Veras   Marrone   •   Santo   Amaro   

Fazer  uma  dotação  de  R$  450  mil  para  a  reforma  da  EMEF  JOAQUIM               

CANDIDO  DE  AZEVEDO  MARQUES,  DES.  localizada  à  Rua  da  Paz,  979  -  O               

recurso  é  necessário  para  a  reforma  de  telhados,  impermeabilização,           

infiltrações,  calhas,  elétrica,  banheiros  e  pintura  interna  e  externa.  Já  tem  equipe              

de  arquitetos  cuidando  da  reforma  da  EE  Padre  Sabóia  de  Medeiros,  que  é               

estadual.  O  objetivo  é  que  os  mesmos  arquitetos  moradores  da  região  apoiem  a               

reforma  na  Joaquim  Cândido  e  assim  se  inicia  um  processo  de  valorização  do               

ensino   e   participação   da   comunidade   mais   ativa   na   educação   do   bairro.     

Indicação  de  prioridades  realizadas  pela  DRE.  Edivaldo  explicou  que  nesse  caso             

a  escola  deveria  enviar  um  memorando  à  DRE  para  análise  e  providências              

cabíveis   1087   25/04/2021   •   Prof.   Carlos   Loiola   •   Santo   Amaro   

Como  incluir  as  pessoas  a  decidir  pelo  bem  público  se  a  maioria  da  sociedade                

não  participa?  Alegam  falta  educação,  consciência  e  capacidade?  Será?           

Considerando  a  proposta  no  video  ESCOLAS  DO  LEGISLATIVO  -  PROJETO            

POLÍTICO-PEDAGÓGICO  PÓS  PANDEMIA  (  https://youtu.be/j9wwll5aVX4  )  das         

Oficinas  Municipais,  e  se  considerarmos  que  a  pandemia  deu  a  oportunidade  de              

avós  se  alfabetizarem  com  os  netos  e  pais  estudarem  com  o  filhos,  me               

proponho,  a  ajudar  durante  1  ano,  presencialmente/híbrido  em  datas  específicas            

nas  subprefeituras,  a  ensinar  a  estudar  usando  textos  leves  e  suaves  (ou  livro)  e                

por  meio  da  leitura  escrita,  que  ajudem  o  munícipe  a  entender  a  relação  entre  a                 

sua  vida  (sociologia)  e  o  contexto  histórico  -  geográfico  em  que  vive  e,  dessa                

forma  a  participar  da  democracia  participativa  pelo  bem  comum  da  cidade.  Esta              

proposta  é  levada  às  32  subprefeituras  e  o  custo  é  por  subprefeitura.  Vide               

anexo.   
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Nesse  caso  a  subprefeitura  poderia  enviar  a  proposta  para  o  governo  aberto              

para  a  realização  de  oficinas.  Enviar  ao  TIC  email  para  a  avaliação  da  proposta                

929   •   23/04/2021   •   maria   do   carmo   lotfi   •   Santo   Amaro   

Acesso  à  internet.  PROPOSTA:  TABLETS  E  WIFI  a  todos  os  alunos  das  escolas               

públicas,   que   com   a   pandemia   foram   prejudicados   com   aulas   on   line.   

Já  há  uma  proposta  da  secretaria  da  educação  para  a  ampliação  desses              

recursos  às  escolas  (banda  larga)  as  escolas  receberão  também  equipamentos            

multimídias.   1955   •   02/05/2021   •   Alexandre   Marx   •   Santo   Amaro   

Estabelecer  o  CEU  Santo  Amaro  por  meio  da  desapropriação  e  reforma  de              

fábrica  abandonada  entre  as  Ruas  Agostino  Togneri  X  Av.  Salim  Antônio  Curiati              

X  Rua  Arnaldo  Magniccaro.  Nos  fundos  da  propriedade  há  espaço  de  lazer  com               

quadra   e   espaço   arborizado.   

Existe  proposta  para  construção  de  um  CEU  na  Cidade  Dutra.  As  conselheiras              

lembraram   da   indicação   dentro   do   território   de   Santo   Amaro.   

  

PROPOSTAS   SAÚDE   

Dentre  elas,  4  metas  apresentadas  pela  conselheira  Sônia,  foi  escolhida  a  de  nº               

330,que  contou  com  o  apoio  da  Supervisão  de  Saúde,  Sra.  Supervisora             

Mariangela  Pacheco.  As  propostas  da  Saúde  estão  relacionadas  na  pág:            

https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/budgets/2/investments?heading_id=91& 

tag=Sa%C3%BAde   

330   •   Sonia   Maria   Vicentini   Fernandes   17/04/2021   •   Sto   Amaro   (   2ªAPROVADA)   
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Implantar   na   UBS   Vila   Arriete   o   programa   pai   para   atendimento   aos   idosos   .   

Existe  a  proposta  de  mudança  de  imóvel  da  UBS  Vila  Arriete  e  essa  proposta                

pode   ser   implantada.   

Código   da   proposta:   1664   •   maria   do   carmo   lotfi   •   30/04/2021   •   Santo   Amaro     

Tenda  ou  base  móvel  de  saúde  em  vans,  no  modelo  dos  postos  móveis  da                

polícia  militar,  levando  o  atendimento  à  saúde  à  população  em  situação  de  rua  e                

quando  necessário,  o  encaminhamento  às  unidades  básicas  de  saúde  para            

exames,   estendendo   o   atendimento   móvel   também   à   saúde   bucal.   

Com  relação  à  proposta  1664,  acima,  a  Conselheira  Sônia  apresentou  os  dados              

informados  pela  Supervisora  Técnica  de  Saúde  de  Santo  Amaro  e  Cidade             

Ademar,  Sra.  Mariangela  Pacheco,  segundo  a  qual,  o  atendimento  já  é  realizado              

por  equipe  de  consultório  na  rua  que  faz  acompanhamento  da  população  de  rua               

nas  suas  necessidades  de  saúde.  Essa  equipe  fica  sediada  na  UBS             

Jd.Aeroporto  e  UBS  Santo  Amaro  e  quando  há  necessidade  ocorre  o             

atendimento  na  unidade  de  saúde,  a  equipe  é  composta  por  enfermeiros,             

assistente  social,  psicólogo,  médico,  atendente  administrativo,  agentes  sociais  e           

agentes   de   saúde.   

O  trabalho  é  realizado  em  três  turnos,  de  manhã,  à  tarde  e  à  noite.  Durante  o                  

período  de  pandemia,  o  programa  realizou  16.650  consultas  médicas,  24.487            

pessoas  foram  atendidas  pela  enfermagem  e  17.048  pessoas  passaram  por            

acompanhamento  específico  de  psicólogos  e  assistentes  sociais.  Os  problemas           

mais  comuns  detectados  na  população  de  rua  são  tuberculose,  hipertensão,            

diabetes,  infecções  sexualmente  transmissíveis,  dependência  química  e         

transtornos   mentais.   
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A  parceria  entre  o  programa  e  o  BomPar  já  cadastrou,  desde  antes  da               

pandemia,  12.960  pessoas  em  situação  de  vulnerabilidade,  por  terem  alguma            

comorbidade  que  precisa  de  cuidados  físicos  ou  psicológicos.  Esses           

beneficiários  recebem  acompanhamento  diário  do  caso,  atenção  e  medicação           

permanentes,  fornecidos  pelas  equipes  até  o  final  do  tratamento  indicado,  com             

apoio   do   Programa   de   Atenção   Básica   da   Secretaria   Municipal   de   Saúde.   

30   -   Edison   Moraes   Neto   •   10/04/2021   •   Santo   Amaro   •   Código   da   proposta:   

  

GERAÇÃO   DE   10   MIL   EMPREGOS   

EMN  Consultoria  de  Negócios  &  TI,  especializada  em  negócios/tecnologia           

(CNPJ:  37.868.526/0001-06  |  www.emncn.com.br),  dispõe  para  população  e          

Prefeitura  de  forma  GRATUITA  por  CONTRATO  DE  PARCERIA:  Gestão  do            

Projeto  implantação/implementação  do  programa  BRASIL  SORRIDENTE  (saúde         

bucal)  no  Município,  para  atender  a  população  do  ‘atendimento  básico’  (limpeza             

e  restauração)  ao  ‘atendimento  especializado’  (implante,  prótese  sobre  implante,           

prótese  parcial,  total  e  aparelho  ortodôntico).  Entrem  em  contato  para  conhecer             

o   PLANO   DO   PROJETO.   

Essa  proposta  para  ser  implementada  é  necessário  que  seja  através  de  contrato              

de   parceria   que   foge   do   âmbito   de   supervisão   de   saúde   .   

1243:   Prof.   Carlos   Loiola   •   27/04/2021   •   Santo   Amaro   •   Código   da   proposta:   

Planejamento  Familiar  (Atenção  Primária  à  Saúde).  A  ideia  do  projeto  é  permitir              

que  essas  famílias  recebam  orientações  sobre  o  método  anticoncepcional  do            

programa  de  atenção  primária  à  saúde  na  rede  pública  e  façam  um              

acompanhamento  mensal  pelos  profissionais  da  psicologia  e  farmácia  que  a            
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família  está  seguindo  as  recomendações  conforme  orientado.  Infelizmente,          

principalmente  em  comunidades  de  baixa  renda,  vemos  que  muitas  crianças            

nascem  sem  nenhuma  estrutura  e  com  dificuldades  financeiras,  o  que  colocará             

essas  famílias  em  uma  situação  mais  instável.  O  projeto  deve  servir  a  todos,  e                

também  deve  incluir  (as)os  jovens  que  já  têm  parceiros(as).  Nestes  casos,  a              

gravidez  precoce  pode  eventualmente  interferir  na  educação  e  formação  desses            

jovens.  Ref.(  https://www.scielo.br/pdf/csp/v22n11/23.pdf  ).Planejamento  familiar       

já  é  uma  atividade  da  unidade  básica  de  saúde  desde  o  aconselhamento  até  os                

métodos   contraceptivos   (   medicamentos   e   cirúrgicos).   

  

PROPOSTAS   SANEAMENTO     

Colaboração   Fanny,   Cecília   e   Silvia.   

A  representante  do  Conselho  Gestor  do  Parque  Severo  Gomes  Sra  Fanny             

juntamente  com  colegas  conselheiros  colaboraram  na  escolha  das  metas  de            

Saneamento  nº  2260  e  1737  e  do  Meio  Ambiente  nº  931  e  2473  durante  a  61ª                  

reunião  Ordinária  do  Conselho  do  Parque  realizada  em  25.05.2021  1737-            

30/04/2021   •   Silvia   Berlinck   •   Santo   Amaro   (3ªAPROVADA)   

Para  fortalecer  a  cadeia  de  gestão  de  resíduos  sólidos  e  logística  reversa  com  a                

meta  de  reduzir  em  600  mil  toneladas  a  quantidade  de  resíduos  enviados  aos               

aterros,  a  proposta  é  implementar,  pelo  menos,  dois  pátios  de  compostagem  no              

território  de  Santo  Amaro  e  ampliar  Programas  de  Educação  Ambiental  para             

divulgar  a  PNRS  (Federal)  e  PGIRS  (  Municipal)  e  suas  diretrizes:  Geração/              

Redução/Reutilização/Reciclagem/Tratamento/Disposição  Final  ambientalmente     

adequada.   2260   -   02/05/2021   •   Cecilia   Oliveira   •   Santo   Amaro   (4ª   APROVADA)   
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Melhorar  o  sistema  de  drenagem  da  região,  que  ainda  sofre  com  muitas              

enchentes   através   de   outros   modos   mais   eficientes,   modernos   e   que   requeiram   

menos  manutenção  pela  prefeitura.  Piscinões  é  um  sistema  antiquado,  que  não             

ajuda  na  recarga  do  subsolo  e  onera  a  prefeitura  nas  limpezas.  No  Alto  da  Boa                 

Vista,   projetos   mais   modernos   foram   estudados   para   conter   as   enchentes   

MEIO   AMBIENTE     

Colaboração  Fanny,  Gleice  -  Proposta:  931  -  23/04/2021  •  maria  do  carmo  lotfi  e                

gleice   •   Santo   Amaro   

Plantio  de  árvores.  Rever  o  formato  das  podas  inadequadas  que  estão  sendo              

realizadas  nas  árvores  2473  -  02/05/2021  •  mattferancini  •  Santo  Amaro  (  6ª               

APROVADA)   

Criar  lei  que  exige  ao  menos  1  jardim  de  chuva  por  quadra,  em  todos  os  bairros                  

do  distrito  de  Santo  Amaro.  Para  tornar  o  solo  mais  permeável,  melhorar  o               

escoamento  da  água  e  aumentar  a  qualidade  de  vida  e  bem  estar  dos               

moradores.  Tais  jardins  podem  ser  cuidados  pela  própria  população  e            

administrados   pelos   gestores   de   parques   municipais.   

  

DESENVOLVIMENTO   HUMANO   E   TRABALHO   

Colaboração  Fanny  e  Silvia  -  1740  -  30/04/2021  •  Silvia  Berlinck  •  Santo  Amaro                

(7ª   APROVADA)   
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Incluir  Programas  de  Saúde  e  Bem-estar  nas  instituições  públicas  promovendo  a             

saúde  mental  e  qualidade  de  vida  do  trabalhador  transformando  os  ambientes             

laborais   em   locais   saudáveis,   seguros   e   sustentáveis   

  

SEGURANÇA   ALIMENTAR   

Colaboração  Fanny  e  Silvia  (8ª  APROVADA)  1738  -  30/04/2021  •  Silvia  Berlinck              

•   Santo   Amaro   

Estruturar  o  Programa  Municipal  de  Agricultura  Urbana  e  Periurbana           

(PROAURP)  considerando  a  implantação  de,  pelo  menos,  20  novas  hortas            

(comunitárias,   educativas,   medicinais,   de   autoconsumo   e   com   geração   de   

renda)  para  garantia  de  segurança  alimentar  e  nutricional,  assim  como  o             

combate   à   fome,   priorizando   áreas   de   vulnerabilidade   social.   

  

ESPORTE   E   LAZER   

Colaboração  Fanny  e  Marília  (9ª  APROVADA)  1716  -  30/04/2021  •  Marília             

Magnani   •   Santo   Amaro   

Substituição  dos  brinquedos  do  playground  da  praça  localizada  na  Av.  Yervant             

Kissajikian,  altura  do  número  272.  A  praça  está  em  processo  de  reforma,  porém,               

os  brinquedos  do  parquinho,  quebrados  há  anos,  não  serão  substituídos.  As             

estruturas  colocam  em  risco  a  integridade  física  das  crianças  que  frequentam  o              

espaço.  A  maioria  dos  brinquedos  apresenta  parafusos  e  pregos  expostos,            

madeira  rachada  e  com  farpas.  As  "casas  tarzan"  estão  com  seus  balanços  e               

pontes  de  madeira  quebrados.  Os  brinquedos  de  metal  estão  enferrujados  e  ao              
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menos  duas  gangorras  estão  sem  condições  de  uso.  A  região  é  carente  de               

espaços  voltados  para  a  infância  e  o  único  existente  não  está  adequado  e               

seguro   para   o   uso.   

  

Item   2   -   Encaminhamentos   e   respectivos   responsáveis.   

Após  a  reunião  será  elaborado  um  documento  contendo  as  metas  selecionadas             

e  em  seguida  enviado  ao  Conselho  Participativo  aos  cuidados  do  Sr.  Alexandre              

Max,   para   as   devidas   providências.   

Nada  mais  havendo  a  tratar,  foram  encerrados  os  trabalhos  da  31ª  Reunião              

Ordinária   do   Conselho   do   Cades   SA.   

Cordialmente,   
    

  

  

    

  De   acordo.     
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Silvia   Berlinck  
Coordenadora   do   CADES   Santo   Amaro   

  

Maria   de   Fátima   Marques   
    Subprefeita   de   Santo   Amaro   

  Presidente   do   CADES   Santo   Amaro  



                                                      
  
  

LISTA   DE   PRESENÇA   -    30   ª   REUNIÃO   ORDINÁRIA   -    26/05/2021   
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Conselheiros   Entidade     Contato   Assinatura   Presença/Ausência   

SOCIEDADE   CIVIL           

Titulares:             

Gleice   Maria   de   Vasconcelos   CADES   Santo   Amaro       Presente   

Maria   Aparecida   Teixeira   CADES   Santo   Amaro       Ausente   

Maria   Cecília   A.   G.   C.   Oliveira   CADES   Santo   Amaro       Ausente   

Maria   Cristina   Almeida   Antunes   CADES   Santo   Amaro       Ausente   

Marcia   Pavão   Camilini   CADES   Santo   Amaro       Ausente   

Silvia   Loge   Sorroche   Berlinck   CADES   Santo   Amaro       Presente   

Sylvio   Luz   Pinto   CADES   Santo   Amaro       Ausente   

Sônia   Mayumi   Nakano   Feliponi   CADES   Santo   Amaro       Presente   

Suplentes:           

Alexandre   Leite   P   Marx  CADES   Santo   Amaro       Ausente   

Eduardo   Vilibor   CADES   Santo   Amaro       Ausente   

Maria   do   Carmo   Ferreira   Lotfi   CADES   Santo   Amaro       Presente   

Maria   Marta   Bedendo   CADES   Santo   Amaro       Ausente   

Rosangela   da   Silva   CADES   Santo   Amaro       Ausente   

  PODER   PÚBLICO           

Edivaldo   Cardoso   da   Silva     DRE-Santo   Amaro       Presente   

Maria   de   Fátima   Marques   Subprefeitura   Santo   Amaro       Ausente   

Rafael   Ribeiro   Dias   Subprefeitura   Santo   Amaro       Presente   

Romã   Meirelles   SVMA       Presente   


