
13º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE 

SANTO AMARO. 

 

 

Realização 26/02/2015 início: 19h15min – término: 21h10min. 

 

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

andar . 

 

Conselheiros presentes: todos* 

 

*Obs. Em virtude da transição na Coordenação a convocação não foi enviada em tempo 

hábil e  para não prejudicar os conselheiros a presença foi estendida a todos. 

Inclusive neste dia tivemos uma Palestra na Uma Paz da Coordenação dos Conselhos 

Participativos sobre os instrumentos de participação, onde 04 de nossos conselheiros se 

fizeram presentes. 

 

Foram Pontuados os seguintes Assuntos: 

 

 

 Inicio dos trabalhos a Coordenadora agradeceu o trabalho realizado na gestão 

anterior pela Coordenadora e seu Secretário contando com a continuidade dos 

trabalhos do CPMSA com a mesma determinação. 

 

 

 

 A coordenadora iniciou a reunião falando da renúncia efetuada pela Conselheira 

Márcia Aparecida da Silveira Costa - Titular do Distrito Campo Grande, 

comunicada por este Conselho a Coordenação dos Conselhos Participativos. 

 

Convocação do Suplente – segundo o Regimento Interno aprovado pelo CPMSA, 

“serão considerados suplentes dos conselheiros eleitos os candidatos na ordem 

decrescente do número de votos por ele obtidos, por Distrito. Os suplentes tomam posse 

a partir da decisão definitiva de perda de mandato do titular”. 

 

A primeira suplente em maior número de votos pelo Distrito de Campo Grande foi a 

Sra. Eunice Barroso que será convocada a assumir como conselheira titular na próxima 

reunião ordinária do CPMSA a ser realizada em 26/03/2015. 

 

Disse também que na próxima Ata seguira uma lista com a situação de presença em 

todas as reuniões já realizadas pelo CPMSA, possibilitando assim um acompanhamento 

pelos Conselheiros. 

 

 

 

 A palavra foi passada ao Sr. Subprefeito de Santo Amaro Valderci Malagosini 

Machado que relatou a má notícia e seu descontentamento sobre o congelamento 

de cerca de 40% do orçamento para os próximos meses, pois a Secretaria de 

Coordenação das Subprefeituras não disponibiliza o valor integral aprovado, 

seguindo determinação legal de escalonamento da liberação do valor total 



aprovado. Com isso seu planejamento para as ações da Subprefeitura enfrentará 

dificuldades e terá que rever várias ações que foram planejadas. Está lutando 

junto aos responsáveis para reverter esse quadro e não obtendo êxito solicita o 

apoio do CPMSA. Se comprometeu na próxima reunião ordinária a apresentar  

prestação de contas do ano de 2014 e o planejamento de 2015. 

 Foi indagado sobre as sugestões que devem ser apresentadas até Junho/2015 

para o orçamento da Subprefeitura de Santo Amaro para 2016. Se colocou á 

disposição do CPMSA e se retirou por questões de compromissos assumidos. 

 Após sua saída os conselheiros deliberaram que virão para próxima reunião 

ordinária, ao final da apresentação do Subprefeito, com suas questões, dúvidas e 

encaminhamentos em relação aos seus Distritos para que as ações correspondam 

ao pretendido pelos munícipes dos mesmos.  

 

 O Conselheiro Roberto Araujo do Campo Grande, falou do problema da feira 

realizada sexta-feira  na rua Frei Canisio -  Vila Sofia, que ocasiona transtornos 

aos moradores no transito e alocação do espaço ocupado, sugere que mesma seja 

transferida para a Praça Contendas. 

 

 

 A conselheira Regina do Campo Grande, fez um pedido no SAC de número 

12255311 em 24/03/2014 não obtendo resposta e tampouco o atendimento 

solicitado. 

Pedido – Edificação em local de risco e interditado. 

 

 A conselheira Carmem do Campo Grande, esta com problemas de acesso e 

mobilidade na UBS, foi falado na supervisão de saúde da região e não obteve 

resposta, se comprometeu a repassar o histórico e documentos. Pede o apoio do 

CPMSA que ficou de enviar encaminhamento cobrando a resposta e solução 

para o problema. 

 Conselheira Larissa do Campo Grande  falou que desde o começo do conselho 

não sabemos qual é a nossa atribuição e atividades e que temos que divulgar o 

nosso conselho. 

 Alguns conselheiros indagaram sobre a verba de representação que o CPMSA 

teria, se falou na quantia de R$ 28.000,00. O Conselheiro Ailton disse que ela é 

destinada pela Secretaria Municipal de Relações Governamentais as 

Subprefeituras ficando a Coordenadora de  questionar o Sr. Subprefeito sobre a 

referida verba que deveria ser administrada pelo Conselho na realização das 

ações que forem deliberadas como necessárias e sua prestação de contas a todos 

e que traga as informações na próxima reunião ordinária. 

 

 Foi mencionada a questão da Crise da Água e as ações que poderiam ser 

divulgadas e realizadas pelo Conselho. 

  

  A Coordenadora discorreu sobre a discussão por SMDU da Lei Parcelamento, 

Uso e Ocupação de Solo – LPUOS, cuja minuta foi enviada ao Legislativo para 

aprovação com pedido de prorrogação para realização de novas Audiências na 

região das Subprefeituras. Falou também da eleição em 15/03/2015 para o 

Conselho de Política Urbana – CPMU vinculado a SMDU que elege 



representantes para discutir questões relevantes para a cidade. A participação de 

todos é muito importante. Será enviado por e-mail pela coordenação as 

informações sobre o processo de votação. 

  O conselheiro Adilson de Santo Amaro discorreu sobre o CPOP  sua 

participação, finalidades e que haverá um curso na Subprefeitura de Santo 

Amaro com outras Subprefeituras da Região sobre qualificação e quando tiver 

mais detalhes irá trazer ao  Conselho. 

 Foi enfatizado pelo conselho da importância dos Conselheiros eleitos para 

participar do CPOP  e que seria interessante os mesmos trazerem notícias de 

suas atividades e sugestões de encaminhamento ao Conselho. Orçamento, 

Planejamento e Execução falam diretamente ao que será realizado em nossa 

região. A conselheira Dora de Santo Amaro também discorreu sobre a 

importância do mesmo. 

 

 

 A conselheira Ruth de Campo Belo relatou as dificuldades da UBS  Aeroporto 

alocada provisoriamente devido as obras do Metro. Pede o apoio e 

encaminhamento do CPMSA que ficou de verificar de quem seria essa 

atribuição dentro da Prefeitura SP. 

 

Ao final, após a fala dos Conselheiros ficou consignado a necessidade do tempo de fala 

ser acompanhado e limitado a um máximo de 03 a 05 minutos dependendo da extensão 

da pauta, como preceituado em nosso RI. 

 

Nada mais a acrescentar a reunião foi encerrada as 21h10min,  

 

                                                                                                    

Olivia A. A. M. Costa                                                          

Coordenadora 

Elisete F. M. L. dos Santos 

Secretária 




