
20º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE 

SANTO AMARO. 

 

 

Realização 24/9/2015 início: 19h30min – término: 21h35min. 

 

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

andar . 

 

 

 

 A coordenadora iniciou a reunião informando que a Subprefeitura havia concluído a 

indicação das praças da região que serão contempladas com equipamentos de ginástica e 

playground e passou a palavra ao Subprefeito de Santo Amaro, Valderci Malagosini 

Machado. 

O Subprefeito informou que além das indicações de praças feitas pelos conselheiros do 

CPMSA, também houveram indicações dos Consegs da região e das reuniões realizadas 

no âmbito da Subprefeitura, como as de zoneamento por exemplo. Houve consulta 

parlamentar também. 

O Subprefeito justificou a retirada de algumas das praças do projeto, como por exemplo 

a Camafeu, que por ser área de preservação precisa de licenças especiais e por esta 

razão foi excluída e praças que necessitam apenas de limpeza, como a Amorim Cortes, 

Santa Cruz, entre outras. 

Desta forma, foram escolhidas cerca de 12 praças, que serão dotadas de equipamentos 

como bancos, aparelhos de ginástica e de playground. 

Está aguardando a liberação do recurso para iniciar. 

Foi relatado problemas também com as caçambas, tanto na utilização, como no descarte 

do entulho. O Subprefeito informou que será alterada a forma de fiscalização. A 

empresa que não tiver constando a baixa, vai ter as caçambas apreendidas. 

SP tem vários pontos viciados de descarte de entulho. 

O Subprefeito explicou que está sendo realizado em Santo Amaro o PIMA, que é o 

plano de manejo arbóreo, para mapear as árvores da região e que no momento está 

sendo realizado no Alto da Boa Vista que é o local com maior número de árvores da 

região e com maior incidência de queda. Com isso, pretende retirar as árvores com 

maior risco de queda, antecipando a operação que ocorre no verão. 

Quanto a praça do Campo Belo, Cidade de Aman, apesar da solicitação do Conselho 

para instalar aparelhos ali, não será possível por causa do problema de drogas no local. 

Serão instalados dois trailers ali, da assistência social, na tentativa de conter o uso de 

drogas no local. Ainda sobre este problema naquela região, informou que em dias 

alternados os fiscais tem ido aos locais e retirado as barracas instaladas na rua pelos 

usuários de drogas.  

 

 

 A seguir a Coordenadora passou a explicar sobre o evento “Câmara no seu Bairro”, 

onde representantes do governo estavam para receber sugestões da população. Informou 

que haviam vários Conselheiros do CPMSA e que foi dada palavra à todos que 

solicitaram para falar de nossas demandas.  

 

 O Subprefeito solicitou que os Conselheiros informassem quais as demandas relativas a 

revitalização do eixo histórico de Santo Amaro, pois na opinião dele todas as obras de 



intervenção já foram realizadas e está completa e que a revitalização de fachadas, por 

exemplo, são intervenções particulares, dos proprietários dos imóveis e não do Poder 

Público. A Coordenadora Olivia apontou como sugestão a requalificação em torno da 

área da Catedral, com calçadão, conexão com o eixo histórico. A Cons. Luiza sugeriu a 

revitalização dos jardins em volta da igreja e colocação de grades para impedir que os 

moradores de rua os destruam novamente.  

 

 

 O Conselheiro Victor perguntou sobre a reforma da Casa de Cultura. A Olivia 

esclareceu que foi enviado ofício à Secretaria de Cultura para comparecimento na 

reunião de hoje para falar justamente sobre isso e outras demandas da região. A 

solicitação foi reforçada pelo Subprefeito diversas vezes, em razão da falta de resposta 

ao ofício e apenas no dia da reunião foi enviado email informando que eles não 

compareceriam em virtude de falta de comunicação interna da Secretaria.  

 

 Dando continuidade a reunião, a Cons. Helena perguntou sobre a construção do pronto 

socorro em Santo Amaro. O Sub esclareceu que a UPA vai ficar pronta em 2016. 

 

 O Conselheiro Adilson informou que na última reunião do CPOP as demandas de Santo 

Amaro não foram citadas e que houve erro da Secretaria de Relações Governamentais 

que informou ao Conselheiro que não foram enviadas, o que não é verdade. A 

Coordenadora informou que nossas demandas forma enviadas dentro do prazo e Santo 

Amaro não foi mencionada em nada.  

Sobre a audiência do dia 26/9 do Ruas Abertas informou que o projeto nasceu do pedido 

do Prefeito Haddad para valorizar o entorno, trazendo artistas, lazer, cultura, esporte, 

food trucks, artesanatos... Será apresentado na audiência para todos se manifestarem e 

construir juntos o evento nas ruas. A sugestão da Subprefeitura é na Alberto Stevaux, 

mas os moradores se colocaram contra. Os Conselheiros  deram outras sugestões de 

locais, como a Alceu Maynard, Rua Invernada e Canteiro Central da Marginal 

Pinheiros.  

 

 

 Para encerrar a Olivia informou que foi ao evento do Parque Cordeiro e o saldo positivo 

do evento e incentivou a todos se apoderarem das ruas que eram nossas. 

 

 

 

A reunião ordinária foi encerrada as 21h35min. 

 

 

Olivia Costa – Coordenadora 

 

Larissa Spyker – Secretária 

  

 

  

 

 

 

 



 


