ATA ESTAÇÃO CIDADANIA n° 001/2021 – 05/06/2021
ATA DA REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA ELEIÇÃO DO GRUPO GESTOR DA ESTAÇÃO CIDADANIA,
DIA 05/06/2021, PELO APLICATIVO “GOOGLE MEET”
Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se, pelo sistema eletrônico
“GOOGLE MEET”, com recursos de imagem e áudio, com início as 14h10 (catorze horas e dez minutos) e
término às 15h25 (quinze horas e vinte e cinco minutos), reuniram-se o Poder Público, a Sociedade Civil
Organizada e a Sociedade Civil para a realização de uma Oficina de Mobilização Social de esclarecimentos e
de possível eleição do Grupo Gestor da Estação Cidadania.
O Gestor de Cultura e Turismo, Jean Carlo Leite da Cunha, iniciou a reunião agradecendo a presença de
todos. Como primeiro item o Gestor abriu o evento fazendo alguns apontamentos sobre a Estação
Cidadania e informando que algumas pessoas teriam o espaço de fala para explicações sobre a Estação
Cidadania e o Grupo Gestor. Explicou que o Grupo Gestor é um grupo tripartite (poder público, sociedade
civil e sociedade civil organizada) e que as eleições acontecerão em breve. Após esse momento, o Gestor
passou a palavra aos convidados que realizariam suas explanações.
1ª Fala: Sra. Ana Claudia Galvani Fadigatti, funcionária pública municipal da Secretaria de Cultura e
Turismo, iniciou sua explanação relatando o que consiste o “PROJETO PRAÇA CEU – ESTAÇÃO CIDADANIA”;
projeto do Governo Federal vinculado ao antigo Ministério da Cultura, Esporte, Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, Justiça e do Trabalho e Emprego. O Projeto visa à integração das políticas nacionais,
estaduais e municipais de cultura, esporte, assistência social e trabalho e emprego, é um espaço composto
por espaços que têm por objetivo potencializar ações de natureza cultural, recreativa, socioeducativa,
esportiva, socioassistencial, tecnológicas e de qualificação profissional. Nossa Estação Cidadania está
localizada na Avenida Bragantina, 1871, Bairro São José. A Sra. Ana faz uma citação de um texto do
Ministério da Cidadania “A alteração do nome “Praça CEU” para “Estação Cidadania” foi realizado na data
de 15 de maio de 2019 pela portaria n° 876/2019 no art. 2°, onde se aplica: “A nomenclatura “Centro das
Artes e Esportes Unificados – CEU”, utilizada na portaria n° 18 de 21 de fevereiro de 2013, e demais
instrumentos publicados no âmbito do então Ministério da Cultura, atual Ministério da Cidadania, passa a
ser denominada “Estação Cidadania”, no art. 6° da mesma portaria diz que, “Para as Estações Cidadanias o
processo de mobilização social e a formação de gestão estabelecidos na legislação vigente,
especificamente na portaria n° 95 de 17 de setembro de 2014, do então Ministério da Cultura, permanecem
inalterados”. Ainda foi relatado que as Estações Cidadanias possuem três modelos de edificações, sendo o
primeiro modelo de 700 m² com um investimento de 2,71 milhões, o segundo modelo de 3.000 m² com
um investimento de 2,02 milhões e o terceiro modelo de 7.000 m² com um investimento de 3,5 milhões. A
Estação Cidadania de Campo Limpo Paulista foi construída no primeiro modelo (700 m²). Foi exposto a
todos os participantes da reunião o quão importante é a formação de um bom Grupo Gestor, pois este é
quem vai decidir as ações que serão realizadas na Estação Cidadania.
A Sra. Ana expôs que ela realizou algumas visitas em algumas cidades que tem Estações Cidadanias no
período de 2018 e 2019, segue listagem de visitas realizadas:














Diadema;
Araras;
Várzea Paulista;
Jundiaí;
Caieiras;
Perus;
São José do Rio Preto;
São José do Rio Pardo;
Francisco Morato;
Itu;
Osasco
São Paulo (CEU ARICANDUVA em Aricanduva, CEU ÁGUA AZUL em Cidade Tiradentes, CEU ALTO
ALEGRE em Jardim Laranjeiras, CEU CASA BLANCA em Jardim São Luiz, CEU CANTOS DO
AMANHECER em Jardim Eledy).

A Sra. Ana colocou-se a disposição para sanar quaisquer dúvidas que por ventura possam surgir e também
para ajudar em todos os assuntos relacionados da Estação Cidadania.
2ª Fala: Maria do Carmo Lima Carmo, funcionária pública municipal da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, iniciou sua explanação sobre a conscientização e o sentimento de pertencimento
do local pela comunidade para que o projeto Estação Cidadania tenha sucesso. Relatou a importância do
Grupo Gestor e de um Coordenador Geral da Estação Cidadania.
3ª Fala: Cintia Gouveia, funcionária pública municipal da Secretaria de Obras e Planejamento, iniciou sua
explanação relatando que está a frente do acompanhamento das obras da Estação Cidadania desde 2013,
relatou que o Governo Federal empenhou uma verba de mais de 2,7 milhões para a construção do prédio,
que todas as obras do entorno da Estação Cidadania (jardinagem, estacionamentos, quadras multiesportivas, guaritas, muros, portões e demais) serão realizadas com verbas do poder público municipal,
explicou que a edificação possui cinco pavimentos, sendo: térreo, com área coberta com mesas fixas de
jogos e espaço de lazer e exposições; mais três andares, sendo para o Esporte, CRAS e Cultura e o terraço
multiuso. Explicou que o primeiro desafio foi o terreno que estava estipulado para ser em um local, mas
posteriormente foi necessária a realização da troca de terreno e, enfim, ficou acertado para a construção
ser realizada no bairro São José. O segundo desafio foi o impeachment da Presidente da República Dilma
Rousseff e a verba foi congelada e impossível o pagamento da empreiteira. O terceiro desafio foi que a
empreiteira abandonou a obra em 2019 e os furtos começaram. No final de 2019, houve uma nova
licitação da obra e uma nova empreiteira assumiu em 2020 em meio à pandemia que se instaurou no Brasil
e no mundo. A engenheira Cintia informou que falta entregar no prédio toda a parte hidráulica e elétrica
(que foram furtados todos os cabeamentos elétricos e toda a tubulação hidráulica) e o entorno da Estação
Cidadania, que este já está bem adiantado. A previsão de entrega do prédio será em setembro ou outubro
de 2021. Foi explanado também que, quando o primeiro Grupo Gestor foi eleito em 2018, os furtos
aconteciam, mas não geravam grandes impactos e foi quando a Guarda Municipal juntamente com o

Grupo Gestor começaram a realizar visitações ao local e com isso os furtos findaram. Com o período de
abandono da obra pela empreiteira e com a diminuição das visitações da GM, os furtos voltaram.
4ª Fala: Raissa Busch, Gestora de Comunicação, que em sua fala ressalta a importância da eleição do Grupo
Gestor, que é um prazer enorme poder contar com a Estação Cidadania inaugurada e com um Grupo
Gestor forte e consciente em suas ações.
5ª Fala: Cleverson Neri, funcionário público da Secretaria de Obras e Planejamento, iniciou seu relato
agradecendo ao convite para esta Oficina de Mobilização e explicou que o Grupo Gestor fará a
administração do espaço, a administração é de forma compartilhada, democrática e com máximo de
participação da sociedade; ao todo são 12 membros do poder público, 12 da sociedade civil organizada e
12 da sociedade civil, sendo os dois últimos escolhidos através de eleição; relata que há mobilização,
inscrição e eleição. Em julho de 2018 foi eleito o primeiro Grupo Gestor e foi até julho de 2020. Nesse
período, realizou-se a organização do espaço, elaborou-se o plano de funcionamento da Estação Cidadania
(desde recursos até estruturas); eram realizadas reuniões mensais; foi realizado e disparado um
questionário para saber quais atividades que a população gostaria que fossem inseridas, reuniões regionais
para conversar sobre a Estação Cidadania, com média de trinta pessoas para ouvir a população e com
entrega no final de um questionário de avaliação em seguida foram realizados um estudo das respostas e
estas foram encaminhadas ao poder público. O maior problema e dificuldade do Grupo Gestor passado foi
a forma de como gerenciar o financeiro do prédio. Neste momento o Gestor Jean Carlo Leite da Cunha
retoma a palavra e usa como exemplo o PPA e pede que o Grupo Gestor participe para prever recursos
para a manutenção do prédio. O Sr. Cleverson retoma e explica o funcionamento do organograma da
Estação Cidadania (Grupo Gestor decide e o Coordenador da Estação Cidadania executa); O Grupo Gestor é
regido por Lei (Decreto), inclusive a entrada e saída de membros precisam ser formalizadas por Decreto,
por isso ele relata a importância do comprometimento e responsabilidades dos integrantes do futuro
Grupo Gestor.
O Gestor Jean Carlo Leite da Cunha retoma a palavra, agradece a presença de todos e a ampla divulgação
(mais de seis mil pessoas) e abre a palavra para os presentes tirarem dúvidas.
Juliana Brandão pergunta se qualquer Associação pode participar do Grupo Gestor ou somente as
Associações que estão no entorno da Estação Cidadania. O Gestor Jean Carlo Leite da Cunha responde que
preferencialmente os envolvidos no entorno, mas todos podem participar e concorrer, através de eleição,
do Grupo Gestor.
O Gestor Jean Carlo Leite da Cunha chama o Gestor da Secretaria de Esportes Sr. Cleber Ulisses à palavra e
este relata a importância desta Mobilização, agradece a presença de todos e agradece também o convite à
participação da Secretaria de Esportes nesta Mobilização.
O Gestor Jean chama a Gestora da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social Sra. Vera de Lourdes
Gonçalves à palavra e esta explana sua satisfação de fazer parte deste projeto, o desafio e o
comprometimento com o projeto.
O Gestor Jean Carlo Leite da Cunha chama o munícipe e organizador do informativo Botujuru ON –LINE à
palavra e este relata que a primeira Estação Cidadania que ele vivenciou foi o CEU ARICANDUVA e enfatiza

a importância do projeto e os benefícios que o projeto traz para a comunidade de seu entorno e para a
cidade.
O Gestor Jean Carlo Leite da Cunha chama o Gestor da Secretaria de Serviços Urbanos Sr. Denis Braguetti,
e o mesmo exalta o momento histórico benéfico à Campo Limpo Paulista quanto o Projeto Estação
Cidadania.
O Gestor Jean Carlo Leite da Cunha chama o Gestor da Secretaria de Educação Sr. Vinicius Passarin Neves e
este agradece a presença de todos, relata a importância da Estação Cidadania para Campo Limpo Paulista e
pede o comprometimento na formação do Grupo Gestor.
O Gestor Jean Carlo Leite da Cunha esclarece que a Comissão Eleitoral é formada por membros do Poder
Público, que já haviam se reunido no dia 31/05/2021, cujo objetivo era justamente organizar a oficina de
mobilização social, bem como o processo eleitoral.
O Gestor Jean Carlo Leite da Cunha agradece a todos pela participação, agradece ao poder público,
sociedade civil, sociedade civil organizada e encerra a reunião.
Sociedade Civil e Sociedade Civil Organizada presentes:























Fabiano Andrade – Secretaria de Educação
Ricarda Goldoni – ONG Caminho Verde
Cássia Fernanda Pereira – Associação Cidade Fiscalizada (CIFIS)
Professora Luciana Lazarin – EMEI São José
Luciana – Educação
Cleber Aguiar – Botujuru ON-LINE
Jean Carlo Leite da Cunha – Gestor de Cultura
Ana Claudia Galvani Fadigatti – Cultura
Mariana de Menezes Guedes – Cultura
Viviane Roberta Trevisan – Cultura
Guilherme Gaspari – Cultura
Cintia de Gouveia Becari – Secretaria de Obras e Planejamento
Juliana Brandão – Associação da Região da Figueira Branca (FIBRA)
Cleber Ulisses de Oliveira – Gestor de Esportes
Maria Celestino – Educação EMEI São José
Cleverson Neri – Membro do último Grupo Gestor
Ana Paula – EMEF Governador Mário Covas
Raissa Busch – Gestora de Comunicação
Simone Larrubia Censi – Associação Campolimpense dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos,
Técnicos e Tecnólogos (ACEAATT)
Sueli Alves – Associação da Região da Figueira Branca (FIBRA)
Taciana Alves – Associação Cidade Fiscalizada (CIFIS)
Maria do Carmo Lima Carmo – Assistente Social CRAS São José
















Kelvin Fracaroli – Diretoria de Comunicação
Vitor Fabretti – Morador do Bairro Vista Alegre
Rosangela Fabretti Ribeiro – Associação de Amigos do Bairro Vista Alegre
Luan Gonçalves – Cultura
Lílian Gutierrez – Titular da Cadeira de Artesanato no Conselho Municipal de Políticas Culturais
Ana Bheatriz – Colunista Botujuru ON-LINE
Helena – Bairro Parque Internacional
Vera de Lourdes Gonçalves – Gestora da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Cássia Andrade – Produtora Cultural
Jaqueline de Oliveira – EMEF Nair Ronchi Marchetti
Monica Ota – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Vinicius Passarin Neves – Gestor de Educação
Denis Braghetti – Gestor de Serviços Urbanos
Joana Maria Vaz - Artesanato

