
                                              
    
         
 

São Paulo, 10 de fevereiro de 2021 
 

 
 

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) Proposta de revitalização e utilização do canteiro central da Av. Nações Unidas para 

feiras livres (PL 197/2017). 

2) Funcionamento do Conselho Participativo de Santo Amaro. 

3) Site/ funcionamento do “Tô Legal”. 

 

Encaminhamentos  

1) O interlocutor da Subprefeitura de Santo Amaro, Sr. Rafael, informou ao Conselho que o 

PL 197/2017, que trata da reformulação do canteiro central na Av. das Nações Unidas, 

fora arquivado. Durante o transcorrer da reunião verificou-se que já havia sido solicitado 

de desarquivamento do processo (fato posteriormente confirmado). Nesse sentido, o 

Conselho buscará interagir com os vereadores para que o projeto receba prioridade e 

ganhe celeridade em sua tramitação visando sua implementação na brevidade passível. 



 

2) O Conselho Participativo de Santo Amaro informou as seguintes datas para as reuniões 

mensais do Conselho ao longo do ano vigente: 

• 10 de março 

• 14 de abril 

• 12 de maio 

• 09 de junho 

• 14 de julho 

• 11 de agosto 

• 08 de setembro 

• 13 de outubro 

• 10 de novembro 

• 08 de dezembro 

 

3) Membros deste Conselho foram alertados por comerciante de rua, que atua em nossa 

região, acerca da inoperância do site “Tô Legal”, da Prefeitura de São Paulo, o que tem 

impossibilitado a emissão de autorizações desses pequenos comércios e seu regular 

funcionamento. Ato contínuo à reunirão, o Conselho Participativo de Santo Amaro 

encaminhará ofício à Subprefeitura de Santo Amaro solicitando providências para esta 

situação que afeta a subsistência de famílias em tempos de severa crise econômica, além 

de requerer à Subprefeitura um cronograma com prazo para o equacionamento dos 

problemas do site e o retorno da emissão de autorizações para pequenos comércios. 

 

 

 

 

 

 

                             

_______________ ________________ _______________ __________________ 

Alexandre Marx Evanice Pereira  Maria Luzielma  Rosane Rodrigues 


