16º REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE SANTO AMARO.
Data 28/05/2015 - Quinta Feira – Início Previsto: 19h00hs Face à ausência
justificada da Coordenadora Sra. Olivia em função de se encontrar adoentada,
bem como pela ausência também justificada da Secretária Elisete e a pedido
da primeira assumiu interinamente a Coordenação a Conselheira Larissa
Spyker, que solicitou que um dos Conselheiros presentes, excepcionalmente,
ocupasse a Secretária da Reunião, eu José Paulo Dos Santos, ofereci-me para
secretariar, à pedido da Coordenadora Interina.
Procedeu-se a verificação do Quórum, sendo constatada a presença de 07
Conselheiros, face ao número ser inferior ao mínimo de 08, propôs que fosse
aguardado mais 30 minutos, findo os quais na persistência de falta de Quórum,
a Reunião seria cancelada, porém decorridos os 30 minutos, mais
precisamente as 19:30 foi constatado a existência de Quórum com 08
Conselheiros e no decorrer 09 Conselheiros, tendo o término ocorrido às 20:47
hs.
Local: Auditório da Subprefeitura de Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 1º
andar.
Conselheiros presentes: Larissa Spyker, José Paulo Dos Santos, Helena S
Tofino, Rosangela G S Maia, Sylvia B Schumacher, Virgilene S Graça, Víctor G
Linares, Maria Auxiliadora Lopes Martins e Ailton A. Santos. Conselheiros
Ausentes: Fábio G Rocha, Humberto B Visone, e Antonio C Lopes
Conselheiros Faltas Justificadas: Olivia A A M Costa, Elisete Fátima M L dos
Santos, Maria do Carmo P. da Silva, Maria Luiza Leifert, Maria Regina
Povreslo, Carmem A I Paiva, Rute A Arantes, Adilson A Araujo e Eunice
Barroso.
O Interlocutor da Subprefeitura Sr. Wander, comunicou que o Conselheiro
Roberto Araujo, apresentou renúncia tendo em vista sua nomeação a cargo de
confiança comissionado na Subprefeitura de Santo Amaro, leu a carta de
renúncia, esclarecendo ainda que convocará o 1º Suplente do Distrito Campo
Grande para a substituição do renunciante, tendo ainda fornecido
esclarecimentos acerca dos Conselheiros Fábio e Tony em função de suas
ausências e das medidas que serão adotadas face ao disposto no
regulamento.
O Sr. José Paulo Dos Santos, falou a respeito da importância da participação
nas Oficinas relativas aos aplicativos De Olho nas Metas que pode ser
acessado por Computador e Monitorando a Cidade que pode ser acessado por
Celular, informando ainda que a 1ª Oficina exclusiva para a Subprefeitura de
Santo Amaro foi marcada e posteriormente cancelada em face da falta de
inscrições, sendo que a 2ª contou com a presença de somente 05 Conselheiros
de Santo Amaro.
Em face de ausência do Sr. Márcio Augusto Passos, Coordenador de
Finanças, fica transferido para a próxima reunião à explanação do mesmo

acerca do andamento das obras, do que já foi empenhado e o que foi
efetivamente executado.
A Conselheira Maria Auxiliadora Lopes Martins discorreu acerca da importância
da participação dos Conselheiros nos Cursos de Formação do CPOP, para que
todos os Conselheiros possam desempenhar à contento as suas funções.
Deixando ainda claro que as alterações na estrutura da SMRG já estão em
vigor.
Anotamos a presença do Sr. Danilo Pitarello, representante da SMRG – CPM,
que esclareceu mudanças na estrutura da SMRG para a qual foram
transferidas atividades até então subordinadas à SEMPLA. Faz-se necessário
esclarecer que a presença do mesmo nas nossas reuniões, destina-se ao
conhecimento do andamento dos trabalhos do CPMSA de eventuais dúvidas
e/ou dificuldades, segundo determinação do Secretário Alexandre Padilha.
Propostas da Comunidade – Ausência de Propostas.
Assuntos de Interesse Geral – O Sr. Wander Interlocutor da Subprefeitura
disponibilizou Cartões especiais destinados ao uso do estacionamento situado
nas dependências da Casa Amarela, que poderão ser usados pelos
Conselheiros quando das reuniões do Conselho Participativo de Santo Amaro,
tendo ainda esclarecido que o uso do mesmo fica condicionado à
disponibilidade de vagas no local.
Nada tendo a acrescentar, a reunião ordinária foi encerradaàs 20h47min,
28/05/2015.
Larissa Spyker – Coordenadora Interina
José Paulo Dos Santos – Secretário Interino

