
                                              
    
         
 

São Paulo, 09 de dezembo de 2020 
 

 
 

ATA DE REUNIÃO 
CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE SANTO AMARO (CPMSA) 

 
 

 
Horário da reunião: 10:00h. 

 
 
Conselheiros participantes 

• Alexandre Leite Praça Marx  

• Evanice Rafachine Lopes Pereira    

• Maria Luzielma Sampaio Henrique 

• Rosane Avani Rodrigues 
  
 
Conselheiros ausentes:  

• Samanta Bessa de Oliveira 
   
Pauta 

1) Interação do CPMSA com a Subprefeitura de Sto Amaro. 

2) Proposta de utilização do canteiro central da Nações Unidas para feiras livres. 

3) Articulação com demais conselhos locais. 

4) Modelo de acessibilidade em calçadas de bolsões residenciais com restrição de 

circulação de veículos. 

 

 

 

 

 

Encaminhamentos  



1) Rafael reiterou aos conselheiros suas atribuições na Subprefeitura de S.A. e citou o 

relatório da subprefeitura com as ações realizadas em 2020. Ficou combinado que a 

subprefeitura buscará envolver e comunicar os conselheiros sobre ações e prioridades 

da subprefeitura, bem como os conselheiros buscarão fortalecer a interlocução com a 

prefeitura para encaminhamento de demandas populares. 

2) O Conselho Participativo de Santo Amaro informou ao Sr. Rafael que estabeleceu como 

ação prioritária para a região a remodelação do canteiro central da Avenida das Nações 

Unidas, no trecho compreendido entre o número 21.313 (próximo a saída das Nações 

Unidas para a Rua Cristalino Rolim de Freitas) e número 23.293 (já próximo da Av. 

Interlagos). A referida ação visa propiciar: A) atividade econômica (tanto na execução do 

projeto quanto na utlização, com espaços para comércios e feiras; B) Melhoria do 

paisagismo e zeladoria do referido trecho; C) Adequação e urbanização do espaço 

público, com área de lazer, exercício ao ar livre e caminhada. Nesse sentido, o Conselho 

buscará articulação institucional para viabilizar a tramitação do projeto 197/2007, que 

corresponde em parte aos anseios do CPMSA, carecendo apenas de adequação pontual, 

principalmente a inclusão de aspectos voltados ao desenvolvimento econômico. 

 

3) Foi comunicado ao CADES SA a intenção de somar esforços entre os Conselhos para 

que se articulem soluções para a região. Conselheiras do CADES demonstraram 

interesse e disposição para apoio mútuo em pautas comuns. 

 

4) O Conselho Participativo de Sato Amaro envidará esforços para encaminhar o debate e 

deliberação de um modelo de acessibilidade para bolsões na Cidade de São Paulo. 

Conselhos da Subprefeitura de Santo Amaro, os demais Conselhos Participativos, 

Associações de Arquitetos, Urbanistas, Pessoas com Mobilidade Reduzida, dentre outras 

entidades da sociedade civil serão contatadas para a elaboração e proposição do referido 

modelo.  

 

                             

_______________ ________________ _______________ __________________ 

Alexandre Marx Evanice Pereira  Maria Luzielma  Rosane Rodrigues 


