
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL DE VILA MARIANA realizada em 01 de julho de 

2014. 

1) Às 18:30h foi iniciada a reunião que contou com a presença dos 

seguintes conselheiros, Alessandro L. O Azzoni, Andrea Taiyoo, 

Catarina C. F. Rossi, Deise Tomoco Oda, Denide Delfim, Edison 

Amodeo, Edna Calvo Leite, Edna M. Kobori, Flavio Carrança, 

Fernando Shiguemichi, Helio Higuchi, José Roosevelt Junior, Laís F. F. 

Galhardi, José Carlos C. Cavalcanti, Marcio Naoki, Marcos A. F. 

Marques, Maria Aparecida Pinto, Maria de Fátima C. Prudente, 

Marcia Emy Hirakawa, Maryleide N. Camargo, Oswaldo Daud, 

Patrícia S. Cicarelli, Raphael R. Popovic, Regina Laura M. de Faria, 

Ricardo Fraga Oliveira e Rosana Helena Miranda, conforme lista de 

presença devidamente arquivada. 

2) Seguindo a pauta deu-se início a votação para os cargos de 

Coordenador, Vice-Coordenador, 1º Secretário e 2º Secretário. 

Sendo eleitos nesta mesma ordem, o Sr. Ricardo Fraga, Sr. José 

Roosevelt Junior, Sra. Laís F. F. Galhardi e Sr. Alessandro Luiz O. 

Azzoni. 

3) Quanto ao Conselheiro Oswaldo André Filho ficou decidido que 

entraríamos em contato com ele para sabermos se ele continuará 

como membro do CPOP, caso contrário em nossa próxima reunião 

Ordinária, teremos a eleição do cargo vago. 

4) Em relação a data do Curso de Formação dos Conselheiros a 

princípio está marcado para o dia 27/07/2014, mas aguardamos 

confirmação da Secretaria de Assuntos Governamentais. 

5) Em relação a votação das 3 metas prioritárias que deverão ser 

encaminhadas para SEMPLA até o dia 15/07/2014 ficou decidido que 

a escolha das três metas poderá ser aleatória não sendo obrigada a 

escolha de uma por eixo, assim como, ficou decidido que aqueles 

que não votaram na reunião Ordinária poderiam encaminhar seus 

votos para o e-mail assimtabom@terra.com.br até às 16:00h do dia 

04/07/2014. Votos recebidos após este horário seriam 

desconsiderados. 
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6) Sobre o agendamento da reunião com a Sra. Mariana Mazzini 

(SEMPLA) para explicar sobre a participação do Conselho nas 

propostas orçamentárias será marcada uma data e posteriormente 

informada a todos os Conselheiros. 

7) Referente a verba de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) destinada a 

todos os Conselhos Participativos, no da Vila Mariana já foi gasta a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Encaminhar ofício à 

Subprefeitura questionando sobre o valor destinado ao Conselho 

VM, de quanto é a quantia destinada, em que ela ou parte dela já foi 

utilizada, com qual finalidade e quando foi utilizada.  

8) O Conselheiro Oswaldo Daud trouxe para discussão o assunto sobre 

o rodízio de veículos se tornar obrigatório em período integral. 

Assunto este que será encaminhador ao GT de Desenvolvimento 

Urbano e Mobilidade para futuras discussões. 

9) Acerca do Plano de Obras e do valor de R$ 700.00,00 (setecentos mil 

reais) disponíveis para a execução de obras, encaminhar Ofício à 

Prefeitura para saber quais projetos estão em andamento e os 

valores gastos com cada um. 

10) Foi proposto ao GT de Fiscalização para realizar encontros 

periódicos com os Agentes Vistores a fim de sanar possíveis dúvidas. 

11) Ficou decidido também que o Conselho deve deixar de lado 

problemas muito pequenos e se preocupar mais com as obras em 

execução e a fiscalização. 

12) Sobre o Plano Diretor o mesmo já foi votado, sendo assim, foi dada 

uma rápida explanação sobre os pontos referentes a construção de 

edificações e suas metragens e agora a próxima votação é para a Lei 

de Uso e Ocupação do Solo que dará as diretrizes para a execução 

do Plano Diretor. 

13) Nosso Conselheiro José Carlos C. Cavalcanti foi aplaudido pelos 

demais por ter se inscrito no curso de formação de idosos para o 

qual a Subprefeitura da Vila Mariana dispunha de duas vagas. 

14) Em 26/06/2014 assumiu o novo Subprefeito de Vila Mariana Sr. José 

Carlos da Silva Matins. 



15) Às 21:00h foi encerrada a reunião lembrando que a próxima reunião 

Ordinária ocorrerá em 05 de agosto de 2014 com início às 18:30h no 

auditório da Subprefeitura de Vila Mariana. 

 

São Paulo, 01 de julho de 2014. 

Conselho Participativo Municipal Vila Mariana 

Ricardo Fraga 

Coordenador 


