
18º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE 

SANTO AMARO. 

 

 

Realização 30/7/2015 início: 19h25min – término: 21h15min. 

 

Local: Auditório da Subprefeitura de Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 1º 

andar . 

 

Conselheiros presentes: Olivia Costa, Humberto Visone, Sylvia Brigitte, Virgilene da 

Silva Graça, Larissa Spyker, Maria Luiza Leifert, Maria Regina Povreslo, Rosangela 

Maia, Sandra Fernandes, Adilson Araujo, Ailton Azevedo, Jurandir Vieira, Maria 

Auxiliadora Lopes, Maria do Carmo Pedroso, Víctor Gonzales, Eunice Barroso e 

Jussara Pimenta Matos. 

 

Conselheiros Ausentes: Rute Alves Arantes e Antonio Lopes. 

 

Conselheiros com falta Justificada: Elisete Fátima, Carmem Paiva, Helena Tofino, 

José Paulo dos Santos e C. John Carioba. 

  

Interlocutor Subprefeitura: Wander Simões. 

 

 A Coordenadora iniciou a reunião com a posse de uma das novas conselheiras ao CPM, 

Elenice Silva, que não pode estar presente, pois ela não está na cidade, e sua posse se 

dará na próxima reunião e Jussara P. Matos que recebeu o certificado agradeceu à todos 

se colocando a disposição do grupo. 

 

 

 A Coordenadora passou a explicar, como informado a todos, é necessário até 31/7 que o 

conselho envie para SMRG a validação de Selo de Obras do Ciclo Participativo e 

inclusão de novas prioridades, se houver. Para Campo Belo a prioridade indicada 

anteriormente é o mapeamento arbóreo e recomposição da cobertura vegetal, pois diante 

do adensamento vertical e de obras públicas a supressão foi enorme. A Conselheira 

Sylvia explicou que não houve avanços na questão. Verificou duas áreas públicas para o 

viveiro e recomposição, um na Avenida Roberto Marinho com a Rua João Alves 

Soares.  Os Conselheiros se manifestaram no sentido de não poder aprovar o selo por 

que não houve avanços. O cons. Humberto sugeriu área da Rua Monsenhor Antonio 

Pepe.  Abriu-se votação e os Conselheiros, por maioria aprovaram  a manutenção da 

prioridade de recomposição cobertura vegetal e cadastramento arbóreo assim como 

indicam a inclusão de 02 áreas públicas Rua Monsenhor Antonio Pepe, s/n e na Avenida 

Roberto Marinho esquina com as Ruas João Alves Soares e Zacarias de Goes para 

execução da prioridade eleita pelo CPM. 

  

Com relação ao Campo Grande os Conselheiros haviam elegido a construção de uma 

UBS e Creches, em vista da deficiência na região. Os Conselheiros não validaram o selo 

neste quesito, por unanimidade, pois não foi realizada nenhuma obra no local ou aberta 

qualquer unidade nestes parâmetros. A Cons. Olivia lembrou que não foi cumprida a 

meta da construção de creches nem mesmo no Plano de Metas da Prefeitura. Portanto, 

pelo Distrito do Campo Grande se manteve a construção de novas Creches e UBS. 



Santo Amaro tinha eleito a Revitalização do Eixo Histórico e sua Requalificação, pelo 

informe da SRG a prioridade tinha sido realizada com a inauguração do Teatro Paulo 

Eiró e Painel do artista Julio Guerra em Agosto/2015 e em estudo a reforma de 02 Casas 

de Cultura, a Julio Guerra e Manoel Cardoso. Os conselheiros não validam tais obras, 

pois já estavam sendo executadas quando da indicação das prioridades pelo CPM e em 

estudo a reforma das Casas de Cultura que não foram realizadas. O subprefeito através 

da Supervisão  de Obras apontou a revitalização da Praça Floriano Peixoto, o Conselho 

considerou como parcial para validação do Selo. A Cons. Olivia sugeriu que os 

conselheiros junto com engenheiro designado pelo Subprefeito conhecessem as obras, 

verificasse seu andamento e necessidade, além de conhecer possíveis prioridades para 

serem pleiteadas. Sugeriu que o Conselho pedisse à Subprefeitura condução e  

representante para esse acompanhamento. A Cons. Dora explicou que o selo não 

significa que o CPM esteja homologando determinada obra, mas sim que o Conselho 

está fiscalizando as indicações que fez para aporte do selo. O Cons. Ailton disse que   

sugere cautela para aprovar selo em obra que resulte em demandas vindas dos anseios 

da população. O Cons. Adilson disse que o selo só poderá ser colocado em obras 

aprovadas pelo Conselho. A Cons. Maria do Carmo se manifestou dizendo que era 

preferível ter poucas obras com a participação total do Conselho e solicita que fosse 

dada atenção as obras de requalificação a serem realizadas no Largo 13 e na Catedral, 

dois pontos importantes de cunho histórico e cultural que estão deteriorados. 

Desta forma, neste quesito foi aprovado parcialmente o selo, apenas para obra de 

revitalização  da Praça Floriano Peixoto. 

A Coordenadora informou que um e-mail, correspondência eletrônica será enviado para 

SMRG atendendo a solicitação cujo prazo se esgota em 31/07/15 do envio de 

Obras/Projetos para Selo do C P M S A com indicação e inclusão de outras discutidas e 

votadas na Reunião Ordinária de hoje. 

 

 Por último, fez uma ressalva para que constasse em Ata de representante da SMRG 

para acompanhamento do trabalho do CPMSA e  dar retorno da solicitação feito através 

de Ofício de reunião com o Secretário de Finanças. 

 

Dada a palavra aos conselheiros a Cons. Sylvia lembrou também do grave problema na 

região do Campo Belo dos moradores de rua que estão por todas as partes, inclusive 

consumindo drogas e álcool. O Cons. Humberto relatou problema próximo a região do 

Aeroporto neste sentido e pediram para ser colocado como novo pedido a resolução do 

problema. 

 

 

 Dando continuidade a reunião, a Coordenadora apresentou a Rede Santo Amaro aos 

Conselheiros e pediu o apoio de todos à realização da 4ª Caminhada Cultural de Santo 

Amaro que será realizada no dia 16 de agosto, domingo, com concentração na Casa de 

Cultura de Santo Amaro às 9:00 horas da manhã. 

 

 A Coordenadora informou que na audiência realizada no dia 25/7, onde estavam 

presentes os Conselheiros Dora, Adilson, Zé Paulo e Ailton houve a composição da 

Comissão Eleitoral para a eleição do novo Conselho Participativo que tomará posse no 

início do ano que vem. As inscrições se iniciam na segunda-feira. 

  Formam a Comissão: Wander, como representante do Poder Público e os membros da 

Soc. Civil  Andréia Luna, Mônica Tilli da ASBL, Nazaré da SAJAMA, Dra. Cintia da 

OAB e Cassio, NOVO CAMPO BELO. 



 

 

 A Coordenadora também entregou o Certificado de formação dos Conselheiros que 

frequentaram os cursos. 

 O Conselheiro Ailton solicitou à Coordenadora se poderia fazer um pedido para a 

realização de curso junto ao Tribunal de Contas para que os Conselheiros conheçam 

suas funções. 

 

 A Conselheira Olivia solicitou que os Conselheiros que quisessem se candidatar ao 

cargo de Coordenadores do CPMSA se apresentassem para que desse início à votação. 

Não houve candidatos e a atual Coordenadora Olivia Costa foi reeleita por aclamação 

tendo como Secretária a Conselheira Larissa Spyker que foi aprovada por unanimidade. 

 

 Dando continuidade a reunião, a Coordenadora apresentou a Rede Santo Amaro aos 

Conselheiros e pediu o apoio, presença e divulgação  para a 4ª Caminhada Cultural de 

Santo Amaro que será realizada no dia 16 de agosto, domingo, com concentração na 

Casa de Cultura de Santo Amaro às 9:00 horas da manhã. 

 

 

 Por último a Coordenadora convidou para tomar a palavra a Sra. Maria Dilma, membro 

da Rede Santo Amaro que explicou o que é a Rede Santo Amaro, iniciada em 2010 para 

ações e projetos para fortalecimento e desenvolvimento da região. Possui alguns 

projetos, sendo o mais importante o da Caminhada Cultural. Foi apresentado o trajeto 

deste ano e a diversidade das apresentações culturais que se apresentarão após a 

caminhada, também na Casa de Cultura, com tendas gastronômicas de quituteiras, 

artesanatos da região e outras atrações nas áreas de saúde e bem estar. 

 

 

 

Nada tendo a acrescentar, a reunião ordinária foi encerrada às 21h15min. 

 

 

Olivia Costa – Coordenadora 

 

Larissa Spyker – Secretária 

  

 

  

 

 

 

 

 


