São Paulo, 10 de março 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

Chefe de Gabinete
Subprefeitura de Santo Amaro
Ronaldo Barbosa

Conselheiros ausentes:
• Samanta Bessa de Oliveira
Pauta

1) Funcionamento do Conselho Participativo Municipal de Santo Amaro
2) Agenda de prioridades: andamento e compartilhamento de informações
3) Indicação ao Conselho Municipal de Políticas Urbanas
4) Outros

Encaminhamentos

1) Os integrantes do Conselho Participativo de Santo Amaro frisaram a importância da
assiduidade e participação de seus membros no CPMSA, conforme estabelecido no
Decreto 59.023 de 21/10/2019, que norteia o funcionamento dos Conselhos
Participativos. Também foi mencionado o número máximo de faltas não justificadas e
justificadas permitidas a cada Conselheiro/a (três e seis, respectivamente) conforme Art.
28 do referido decreto. Em face às repetidas ausências de integrante do Conselho,
conforme indicado em ata (Conselheiro ausente), se buscará averiguar, até a próxima
reunião ordinária, o interesse ou disponibilidade individual desta pessoa em permanecer
no CPMSA, ou se esta pretende renunciar a suas atribuições. Não havendo manifestação
da Conselheira ausente até a próxima reunião do Conselho Participativo de Santo Amaro,
em que venha a manifestar sua intenção de continuar a exercer a atribuição de
Conselheira, ou mesmo renunciar ao seu mandato, o Conselho Participativo de Santo
Amaro, nos termos do Art. 28, Inciso II, § 1 declarará a perda de mandato da Conselheira.

2) O Conselho Participativo de Santo Amaro informou ao Sr. Ronaldo Barbosa, Chefe de
Gabinete da Subprefeita de Santo Amaro, e que passou a exercer a função de interlocutor
da Subprefeitura junto ao CPMSA a partir de 22 de fevereiro de 2021, quais as ações
prioritárias que elegeu para a região, a saber:
a.

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).

b.

estabelecer um modelo de acessibilidade para bolsões residenciais na Cidade de
São Paulo, que garanta a livre circulação de pessoas, inclusive cadeirantes e
pessoas com mobilidade reduzida, melhore o paisagismo e ajardinamento, além
de vedar o acesso a carros e motos por meio de calçadas, ação ilegal conforme
o Código Brasileiro de Trânsito.

c. Regularização do funcionamento do site “Tô Legal”, da prefeitura de São Paulo,
de modo que os comerciantes da região de Santo Amaro possam obter
autorização de funcionamento para seus pequenos comércios, meio de
subsistência de diversas famílias moradoras da região.
i. Nota: em 10 de fevereiro de 2021 o CPMSA encaminhou ofício à
Subprefeita Janaína Lopes De Martini solicitando providências urgentes
em face à inoperância do site “To Legal” e consequente paralização na

emissão de autorizações para pequenos comerciantes. Durante a reunião
o Sr. Ronaldo foi questionado sobre a resolução do problema externado
no referido ofício. Informou que buscaria tomar ciência e se inteirar do
assunto para, então, informar o CPMSA, o quanto antes, das ações da
subprefeitura relacionadas a esse tema.

3) Os membros do CPMSA debateram e avaliaram a candidatura do Sr. Alexandre Marx,
que exerce atualmente a coordenação do CPMSA, para disputar a vaga da Macrorregião
Sul 2 no Conselho Municipal de Políticas Urbanas. Por unanimidade, o Sr. Alexandre
Marx foi indicado pelo CPMSA para disputar a indicação regional ao CMPU.

4) O Sr. Ronaldo Barbosa solicitou o envio de fotos dos membros do CPMSA e seus e-mails
para a confecção de crachás de identificação.
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Alexandre Marx

Evanice Pereira

Maria Luzielma

Rosane Rodrigues

