
                                              
    
        São Paulo, 08 de julho de 2020 
 
 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE SANTO AMARO (CPMSA) 

 
Horário da reunião: 10h. 

 
Conselheiros participantes:  Coordenadora Governo Local SA 

• Alexandre Leite Praça Marx    ●   Mara Solange Pasi 

• Evanice Rafachine Lopes Pereira   ●   Jociene de Souza - suplente 

• Maria Luzielma Sampaio Henrique 

• Rosane Avani Rodrigues   
 
Conselheiros Ausentes:  

• Daniel Pires de Morais 

• Samanta Bessa de Oliveira 
   
Pauta 

1ª. Contribuições de munícipes ao Projeto de Lei Orçamentária Anual 2021 (PLOA) 

2ª. Reabertura da subprefeitura de Santo Amaro  

3ª. Recursos físicos para a realização dos trabalhos do Conselho. 

4ª. Procedimentos para fluidez na comunicação formal entre CPMSA e Subprefeitura. 

5ª. Agenda de reunião com a Subprefeita de Santo Amaro.  

                                   

Encaminhamentos  

1º. O conselheiro Alexandre fará uma análise do documento intitulado 

“CONTRIBUIÇÕES DOS MUNÍCIPES - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO PROJETO DE LEI 

ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021 – SANTO AMARO”, (anexo A desta ata). A análise do 

documento acima referido (constará como anexo B desta ata) terá o propósito de: 

i) facilitar apreciação das propostas por parte da subprefeitura de Santo Amaro, a 

fim de que sua administração se manifeste, na brevidade possível, quanto à 



viabilidade de execução das contribuições oferecidas pelos munícipes no 

documento supracitado. 

ii) facilitar aos conselheiros gestões e apoio às contribuições oferecidas pelos 

munícipes, em especial no que se refere: 

• à avaliação da exequibilidade das propostas junto à subprefeitura,  

• ao acompanhamento, por tema e por distrito (se for o caso) da contribuição,  

• à devolutiva ao munícipe acerca da viabilidade de implementação de sua 

contribuição,  

• ao acompanhamento da eventual implementação da proposta. 

2º. A sra. Mara Solange Pasi, da Coordenadoria de Governo Local da subprefeitura de 

Santo Amaro, informou que não há, por hora, data definida para a reabertura da 

subprefeitura de Santo Amaro. Assim que houver decisão sobre esse assunto por parte 

do prefeito, a informação constará no D.O.M. 

3º. Os conselheiros concordaram que os encontros do Conselho Participativo deverão 

ser mantidos por meio remoto enquanto perdurar a pandemia. As solicitações dos 

conselheiros, que constam na ata da 1ª reunião, referentes à utilização de recursos 

físicos da subprefeitura serão avaliadas e respondidas oportunamente, conforme 

informado pela sra. Mara Solange Pasi, da Coordenadoria de Governo Local da 

subprefeitura de Santo Amaro. Especificamente sobre a solicitação de uma sala para os 

encontros do Conselho, foi informado que será mantido o auditório como local da reunião 

quando do retorno das atividades presenciais pós pandemia. 

4º. A sra. Mara Solange Pasi, da Coordenadoria de Governo Local da subprefeitura de 

Santo Amaro, informará sobre como se dará as respostas oficiais (se via ofício ou outro 

meio) da subprefeitura de Santo Amaro às demandas apresentadas pelo Conselho 

Participativo. 

5ª. O atual conselheiro coordenador, sr. Alexandre, reiterou pedido de agenda com a 

subprefeita de Santo Amaro, sra, Janaína, para pautar temas prioritários para o Conselho 

e moradores da região. 


