
O Turista de Botucatu na Prefeitura de São Paulo.

João Cury Neto - SERI Ricardo Nunes - Prefeito

O ar abobalhado do secretário João Cury Neto denota que ele continua fazendo
turismo em São Paulo, quando deveria organizar e garantir a Participação Popular e
o Controle Social na maior cidade da América do Sul.

O “turista de Botucatu” assumiu a Secretaria Executiva de Relações Institucionais em 2021, substituindo a
gestão desastrosa da ex-secretária Fátima Marques (*), a qual já tinha anulado os 32 Regimentos Internos dos
Conselhos Participativos Municipais, proibiu-os de fazerem reuniões fora da sede das Subprefeituras, e deu
poderes ditatoriais aos coordenadores de cada CPM…

O “turista  de  Botucatu”  não  foi  capaz  de  realizar  a  simples  tarefa  de  organizar  o  Processo  Eleitoral  dos
Conselhos Participativos Municipais (votação em dezembro de 2021), obrigando o prefeito Ricardo Nunes a
editar um decreto prorrogando o mandato dos conselheiros até 31/03/2022… (Decreto 60.773 de 16-11-2021).

Chegamos em 30 de março e o “turista de Botucatu” ainda não havia realizado as eleições para o novo mandato
dos  CPMs,  obrigando  o  prefeito  Ricardo  Nunes  a  editar  um  novo  decreto  prorrogando  o  mandato  dos
conselheiros, agora até 30 de agosto de 2022… Pelo menos, desta vez, o Prefeito foi mais direto, exigindo que
se organizasse as novas eleições para os 32 CPMs… (Decreto 61.200 de 30-03-2022).

Vale  destacar  que  os  CPMs  tem  a  atribuição  de  colaborar  na  organização  das  audiências  públicas  nas
Subprefeituras, especialmente nos temas das Propostas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Revisão do Plano
Diretor e no Plano de Bairros…

Mas o abobalhado turista de Botucatu parece ignorar que os conselhos participativos estão proibidos de fazerem
reuniões  presenciais  (Portaria  SERS  03/2020)  e  que  3  subprefeituras  estão  prejudicadas  por  falta  de
funcionamento dos Conselhos Participativos: Capela do Socorro, Santo Amaro e Jabaquara.

No  caso  do  CPM  Jabaquara,  parece  que  a  perseguição  e  censura  foi  porque  os  conselheiros  cobraram
melhorias: bilhete único, aparelhos celulares funcionais; computadores; e garantia de transporte para visitar as
obras da Operação Urbana Água Espraiada e as novas obras da Saúde, obras estas que apresentam graves
problemas, a exemplo da AMA Americanópolis, AMA Geraldo, e UPA Jabaquara.

(*) Maria de Fátima Marque foi subprefeita do Jabaquara, quando saiu com a denúncia de que havia pago R$ 149 mil reais pela
construção de uma praça que não saiu do papel (Rua Palestina com Av. Sta. Catarina).

Atual composição do CPM Jabaquara sob censura:
Titulares: Sueli Gomes – Coordenadora; Mauro A. Silva – Secretário-Geral; e Marli de Sousa 
Suplentes aguardando a publicação da posse: Morgan Augusto de Oliveira; e Antônio Carlos Freitas.

S. Paulo, 12-04-2022. Mauro Silva jornalista, Editor da Tribuna do Jabaquara e membro do CPM Jabaquara


