
ATA DA 15º REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE SANTO AMARO. 

 

 

Realização 30/04/2015 início: 19h15min – término: 21h15min. 

 

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

andar . 

 

Conselheiros presentes: Helena S Tofino, José P Santos, Maria Luiza Leifert, 

M.Regina Povreslo, Rosangela G S Maia, Sandra R F Silva,  Humberto B Visone, 

Olivia A A M Costa, Rute A Arantes, Virgilene S Graça, Adilson A Araujo, Jurandir R 

Vieira, Ailton A Santos, Carmem A I Paiva, Larissa Spyker, Roberto Araujo, Maria 

Auxiliadora L Martins. 

 

Conselheiros Ausentes: Fábio G Rocha, Antonio C Lopes. 

 

Conselheiros A Justificada: Elisete F M L Santos, Christiano J M Carioba, Maria do 

Carmo P Silva, Víctor G Linares, Sylvia B Schmacher. 

  

 

 

 A coordenadora iniciou a reunião informando que o primeiro assunto da pauta 

não poderá ser abordado hoje porque a pessoa que iria apresenta-lo, Sonia 

Felipone, indicada pela Conselheira Sylvia, não poderia comparecer a reunião 

por conta de um compromisso anteriormente agendado e que o comparecimento 

dela será remarcado. 

 

 O segundo assunto da pauta é o problema relacionado à feira da Rua Frei 

Canisio. A coordenadora informou que abordou o assunto com o Subprefeito 

Valderci e este informou que o assunto não é de competência da Subprefeitura, 

mas sim da Supervisão Geral de Abastecimento. Sugeriu que fosse feito ofício 

ao órgão competente para pedir mudança de localização, inclusive dando 

sugestão de outro local. 

 

 Dando continuidade a substituição da Conselheira renunciante Márcia Aparecida 

da Silveira Costa, a coordenadora apresentou ao Conselho a primeira suplente 

em maior número de votos pelo Distrito de Campo Grande, Sra. Eunice Barroso, 

para que tomasse posse naquele momento. Informou aos presentes  que a nova 

Conselheira é de  família de Santo Amaro, sempre batalhou pelas causadas da 

região e Conselheira também da Associação Comercial de São Paulo, Distrital 

Sul. O Conselho deu boas-vidas à nova Conselheira e foi lhe entregue o 

certificado de participação e assinado o termo de posse deste Conselho. A 

Conselheira, por sua vez, agradeceu a todos e se colocou à disposição para 

auxiliar nos trabalhos a serem realizados. 

 

 Informes: 

 

 



1) Eleições CMPU – A coordenadora informou que a Sub de Santo Amaro foi eleita a 

compor o Conselho de Politica Urbana do Município como titular e que a Sub de 

Campo  Limpo ficou como suplente da Macroregião Sul 2. 

 

2) Verba para os Conselhos – A verba anunciada para os CPMs não foi repassada a 

nenhum dos Conselhos de São Paulo. Foi explicado que esta verba era para os 

Conselhos e quem decide a atribuição desta verba é a Subprefeito. 

Os conselheiros Olivia e José Paulo se manifestaram informando que foram à reunião 

dos Conselhos  e que o Conselho de Santo Amaro está melhor que os outros em termos 

de acomodação e organização. 

A Conselheira Maria Luiza pontuou que temos a sala do Conselho e Computadores, que 

não são utilizados. A Coordenadora esclareceu que qualquer pessoa pode utilizar a sala 

que fica à disposição dos Conselheiros no quinto andar na Subprefeitura  e a chave pode 

ser solicitada na sala ao lado. 

 

3) O Conselheiro Jurandir perguntou quem era o funcionário da Subprefeitura 

responsável pelo Conselho. A coordenadora respondeu que é o Sr. Wander o 

interlocutor. A coordenadora acrescentou que na última reunião alguns conselheiros 

confirmaram a presença no evento da reunião dos Conselhos e que foi disponibilizado  

o transporte, mas que nenhum dos Conselheiros utilizou o mesmo.  

 

4) Também foi informado pela coordenadora que em 2015 os Conselhos receberam R$ 

18 mil reais de verba, o pleno fez um pedido para que fosse discriminado o valor, se 

possível em planilha para levar ao conhecimento público onde e como foi utilizado . O 

Sr. Wander informou que a verba está congelada. 

Os Conselheiros se manifestaram solicitando fosse questionado ao Subprefeito e ao Sec. 

de Finanças sobre o gasto destas verbas (valores e de que forma). O Wander informou 

que esta questão pode ser levada diretamente ao Sec. de Finanças, Marcio. Os 

Conselheiros se manifestaram favoráveis a mais uma reunião com o Secretário, por 

meio de reunião extraordinária, solicitada pelo Conselheiro Adilson. O assunto foi 

colocado em votação e, por maioria de votos (16), foi decidida reunião extraordinária 

para o dia 21/5/15 às 19 horas no auditório da Subprefeitura. 

Assim, se espera na reunião supra mencionada sejam debatidas estas questões, para 

serem esclarecidas pelo Subprefeito e pelo Secretário. Para mais objetividade, os 

Conselheiros combinaram de fazer um roteiro das questões por e-mail 

transformando a abordagem da reunião, simples e objetiva.  

O Conselheiro José Paulo sugeriu que cada distrito elabora uma planilha com as 

necessidades de sua região. 

 

Questionada pelo Conselho, a interlocutora da Subprefeitura, Carla Casalle informou 

que todo ano há uma apresentação do que foi realizado pela gestão naquele período, e o 

planejamento do ano seguinte, com o montante destinado para cada tópico. Informou 

que hoje houve uma reunião para falar sobre o congelamento e alterações no 

planejamento e que a verba para este ano pode terminar antes do fim do ano. Por esta 

razão temos que estabelecer nossas prioridades e demonstrar o que queremos que seja 

feito. Por último informou que a Sub está tentando fazer a zeladoria da região para que 

seja possível que o orçamento desta verba fique até o final do ano e informou que em 

vista de tudo isso a PMSP entrou com um processo judicial para reaver a verba federal. 

 



5) Foi informado que a Subprefeitura montou um grupo de trabalho para ajudar no 

combate à dengue e que o CPM está dentro do grupo, representado pela Conselheira 

Larissa e que qualquer Conselheiro pode comparecer às reuniões, mas será repassado as 

medidas de combate à dengue, para que possamos divulgar em nossos bairros. Informou 

que a dengue está evoluindo e se tornando uma epidemia. Na última reunião, que 

compareceu a Conselheira Larissa foi informado que a PMSP tem produzido material 

para a campanha de combate a dengue.  Desta forma, dia 5/5/15 às 9h30m será 

realizado evento para divulgação de reforço a esse combate bem como para que as 

entidades possam multiplicar os cartazes e informações sobre a doença. 

 

6) A Conselheira Dora informou que foi marcado para dia 16/5 das 9 às 12hs curso de 

formação in loco com o objetivo de passar a todos os conselheiros a metodologia do 

CPOP. A Mariana Mazzini solicitou aos conselheiros interessados que confirmem  

quem estará presente.  

 

7) A Conselheira Maria Luiza perguntou se alguém recebeu o diploma do curso de 

formação de Conselheiro e foi  esclarecido que o curso ainda não terminou e que vão 

marcar nova data para finalizá-lo. Os Conselheiros se manifestaram para que o curso 

termine antes do final dos mandatos. 

 

8) A Coordenadora informou que estavam presentes na Oficina da Macroregião Sul 2 

para o PMMA da SVMA e definir as áreas verdes de cada região e auxiliar no projeto 

da preservação da mata atlântica, os Conselheiros Sylvia, Zé Paulo e a própria Olivia 

que representaram Santo Amaro demarcaram as áreas da nossa região junto com outros 

representantes de Entidades e Associações de Bairro. 

 

 Abertura da pauta para os munícipes presentes 

 

Foi dada a palavra ao Sr. Igor, do Restaurante Zen localizado na Rua Frei Canisio, que 

representou os demais ali presentes, informando que os moradores da rua estavam se 

organizando para solicitar a retirada da feira do local, pois a feira que outrora foi de 

grande porte e ocupava toda a rua, atualmente sofreu um esvaziamento, restando apenas 

meia dúzia de barracas. Desta forma, sustentam os moradores que a feira de pequeno 

porte poderia ser removida para uma via de menor movimento, pois a Rua Frei Canisio 

é uma importante via de passagem de carros e tem muitos comércios. A sugestão de 

locais para transferência das feiras é a Praça das Contendas ou a rua sem saída Daphne 

Dalatorre Natale. Informam, ainda, que foram enviados e-mails à Subprefeitura e houve 

um abaixo assinado. 

O Conselho deliberou sobre o assunto e a proposta é que o Conselho verifique quais os 

tramites junto à PMSP para fazer o encaminhamento do pedido de alteração. O 

Conselheiro Roberto, nomeado interlocutor do Conselho junto ao grupo,  passará as 

informações ao Igor e acompanhará o grupo para fazer este pleito. 

A Conselheira Luiza informou que muitas feiras livres funcionam irregularmente na 

cidade, pois legislação não é cumprida pela própria Prefeitura. 

 

Por último, o Sr. Danilo Pitarello se apresentou informando ser assessor da Sec. das 

Relações Governamentais, Sec. Alexandre Padilha e que a partir de hoje nas reuniões 

dos Conselhos sempre haverá um representante da secretaria presente, para acompanhar 

nossas reuniões e levar os principais pontos à Secretaria para os encaminhamentos 

necessários. 



Adendo- Na 14º reunião ordinária não constou em Ata a fala do Conselheiro José Paulo 

dos Santos segue abaixo; 

A Sempla em evento realizado pela Rede Nossa São, efetuou o lançamento oficial do 

Aplicativo de Olho Nas Metas, desenvolvido pela equipe da própria Sempla, que já 

estava disponível no Site, e que permite o acompanhamento dos Conselheiros 

Participativos do andamento do Plano de Metas, sendo que no mesmo evento a Rede 

Nossa São Paulo, apresentou o Aplicativo Monitorando a Cidade, desenvolvido pelo 

Núcleo Civic Media do MIT, com o apoio da Rede,   no dia  fizeram o lançamento 

oficial do Aplicativo De Olho Nas Metas desenvolvido pela Sempla e que já estava 

disponível para todos os Conselheiros      

 

 

 

 

Nada tendo a acrescentar, a reunião ordinária foi encerrada as 21h15min, 30/4/15. 

 

 

Olivia Costa – Coordenadora 

 

Larissa Spyker – em substituição à Secretária Elisete Fátima 

  

 

  

 

 

 

 

 


