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1. Data, Horário e Local: Aos 2 dias do mês de maio de 2017, às 19 horas, na Prefeitura 

Regional Vila Mariana, na Rua José de Magalhães, 500, Vila Clementino, São Paulo, SP. 

2. Mesa: Coordenadora: Lais Galhardi ("Lais"); Secretária: Denise Delfim. 

3. Convocação e Presença: Convocação publicada no Diário Oficial do Município de São 

Paulo, nos termos do Regimento Interno do Conselho Participativo da Vila Mariana 

(“Regimento Interno”). Presentes (i) Conselheiros Participativos eleitos para o biênio 

2016/2017: Claudia Vacilian Mendes Cahali, Leon Jorge Sayeg, Fernando Tai, Helio 

Higuchi, Lais Fukushima Freitas Galhardi, Marcos Augusto Ferreira Marques, Raphael 

Rodriguez popovic, Regina Laura M. Santos e Marinho de Faria, Denise Bramucci de 

Moura Delfim, José Carlos Correa Cavalcanti, Maria Amélia Lofrano, Maria Aparecida 

Pinto, Neila Rossi de Castro Lima, Paulo Luciano Sguario e Silva, Ricardo Fraga Oliveira. 

Justificaram ausência os Conselheiros: José Roosevelt Junior, Lilian Clelia Nastri 

Manzione, Simone de Borba Oliveira Boacnin, Daniela Nakagawa Fukushima, Deise Oda, 

Edson Amodeo, Marcio Naoki Okamura, Rogério Calil Haddad Atala, Fernando Rodrigues 

Prata, Sandirena Souza Nery, Marcelo Maeda, Laura Helou. Os presentes assinaram a 

lista de presença que, rubricada pelas partes, integra esta ata como Anexo I. 

4. Ordem do Dia: 

a) Reformulação do sistema viário Av. Ibirapuera x Av. República do Líbano / 

Indianópolis. A Avenida Ibirapuera, do " Cebolinha "  até o cruzamento com a 

República do Líbano / Indianópolis, é péssima, como péssimo é seu acesso para 

a Vila Mariana ( Borges Lagoa, Ascendino, etc); 

b) Recapeamento / Tapa Buraco das Vias da Cidade : como transformar nossas ruas 

e avenidas em vias sem buracos, a solução definitiva; 

c) Drenagem Pluvial : a eliminação dos alagamentos e inundações; 

d) Comunicação visual dos logradouros : a modernização necessária; 

e) Paisagismo e Arborização: elevando a qualidade de vida na Cidade de São Paulo, 

o Cidadão convivendo em harmonia com a flora e a fauna; 

f) Feira gastronômica na praça de Moema em junho, com o objetivo de fortalecer 

os negócios no bairro; 

g) Fiscalização de bares na região que utilizam as calçadas para colocar as mesas, 

impedindo o transeunte de circular em segurança; 

h) Lixeiras em algumas ruas de Moema; 



i) Ajuda para o abaixo assinado sobre segurança no bairro de Moema; 

j) Informações sobre a área da Cruz Vermelha; 

k) Intenção da Igreja Messiânica de ocupar os terrenos da GCM e o Batalhão da 

Polícia Militar; 

l) Propostas do Plano de Metas; 

m) Justificativas de faltas – somente via mail do grupo do conselho ou via whatsapp 

do grupo do conselho; 

n)  Espaço para munícipe; – e 

o) Leituras das atas para aprovação. 

5. Discussões:  

Os assuntos da pauta foram iniciados pelo conselheiro Leon Sayeg. Ele destacou a 
importância da reformulação do sistema viário Av. Ibirapuera x Av. República do Líbano / 
Indianópolis, da Avenida Ibirapuera, a partir do viaduto João Saad “Cebolinha" até o 
cruzamento com a República do Líbano / Indianópolis. Enfatizou que o cruzamento do 
acesso para a Vila Mariana (Ruas Borges Lagoa, Ascendino Reis, etc) é péssimo. E para 
melhorar o cruzamento entre Av. Ibirapuera e República do Líbano indicou um pavimento 
em desnível, o que resultaria em uma conversão livre. Destacou também um trabalho da 
escola Politécnica para o recapeamento e Tapa Buraco das vias da Cidade. Explicou que 
os alunos desenvolveram um asfalto de capa de pneu moído e, como base e sub-base 
para o asfalto, entulho reciclado.  
Cláudia informou que a prefeitura lançou o programa FDTE – Fundação para o 
Desenvolvimento Técnico de Engenharia. 
Cidinha deu a ideia de um projeto dentro da Agenda 2030, que estaria de acordo com o 
item Empreendedorismo Sustentável, da ODS. 
Marco lembrou que durante a gestão de Luiza Erundina havia uma usina com um projeto 
similar ao da Escola Politécnica. 
Hélio acrescentou que a pavimentação é feita para durar pouco e que a massa asfáltica 
utilizada está de acordo com o tráfego. 
Laís disse que irá perguntar ao Bruno Covas, numa reunião já agendada, sobre o projeto 
da Poli e indicou que ele seja apresentado à Prefeitura. 
Leon falou sobre Drenagem Pluvial para a eliminação dos alagamentos e inundações. 
Disse que falta à cidade de São Paulo um estudo de macrodrenagem – sugeriu um estudo 
sobre o conjunto das bacias hidrográficas, focado na natureza, pois os rios foram 
canalizados e, embora isso tenha resolvido o problema naquele momento, a partir de 
então ele só piorou. 
Os participantes falaram sobre o problema da impermeabilização. Ricardo Fraga 
reclamou sobre as calçadas cimentadas e destacou as do entorno do Parque Ibirapuera, 
reformadas na gestão passada. 
Denise falou sobre a necessidade de mudar o Código de Edificação para que os prédios 
possam ofertar à população e à Prefeitura Regional, em forma de bica, a sobra do lençol 
freático despejado pelos prédios no meio-fio. 
Leon ressaltou que a Sabesp só pode funcionar com a autorização do DAEE - 
Departamento de Águas e Energia Elétrica. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjZucvJzuPTAhVCiZAKHfUqDPwQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.daee.sp.gov.br%2F&usg=AFQjCNF_YQsL96k6BYHrhRNbQp9XvV5s3A&sig2=ddXL5L96VwZHYE7Hh49RJg


Leon, seguindo a pauta, falou sobre a necessidade de um novo sistema de comunicação 
visual na cidade, segundo o conselheiro a sinalização não é eficiente. Disse que as placas 
de ruas na cor azul podem ser usadas, mas que as placas das praças deveriam ter outra 
cor. Lembrou das antigas placas de aço fixadas nos muros e paredes das casas. 
Carolina (munícipe) falou que deveriam haver placas identificando onde estão os rios 
canalizados da cidade. Ricardo informou que essa ideia foi votada pela câmara na gestão 
passada, mas que foi vetada pelo prefeito. 
Cidinha falou sobre a necessidade de um estudo para as ruas que em sua extensão 
mudam de nome. 
Leon, enfim, concluiu sua pauta ao falar sobre a deficiência de paisagismo e arborização 
na cidade. Além do plantio de mais árvores, falou sobre a instalação de canteiros e 
jardineiras em locais que não atrapalhem os pedestres. 
Denise lembrou que este é um dos objetivos do CADES. 
A assessora de imprensa da Prefeitura Regional, Carolina Rocha destacou a eficiência do 
CADES VM que está adiantado neste projeto falado por Leon. 
Marco informou sobre uma fazenda em Cotia que produz mudas para a cidade. 
A assessora Carolina contou sobre a participação do prefeito Bene Mascarenhas no 
Verdejando. 
Claudia alertou sobre os bares em Moema que com suas mesas impedem o tráfego de 
pedestres nas calçadas e sobre a falta de lixeiras. Laís sugeriu mapear os locais onde 
faltam lixeiras para passar para a prefeitura regional. 
Denise Delfim informou sobre o interesse da Igreja Messiânica no terreno onde estão 
instaladas a PM e Guarda Municipal, à Rua Capitão Macedo. Ficou decidido fazer um 
ofício para solicitar mais explicação sobre o assunto. 
O Plano de Metas, protocolado pelo CPMVM na Prefeitura, foi alvo de críticas do 
conselheiro Marco. Ele reclamou que não foi pedido um CEU para a Vila Mariana, como 
ele queria. O prefeito regional Benedito Mascarenhas disse que um CEU não está dentro 
do conceito da Vila Mariana, e adiantou que a Vila Mariana dificilmente seria 
contemplada. 
Laís informou que foi solicitada mais creches no Plano de Metas VM e Hélio disse que, 
embora a Vila Mariana seja muito bem estruturada, faltam vagas. 
Rafael perguntou sobre as fiações desordenadas por todo distrito e o prefeito regional 
informou que será uma batalha aterrá-las, mas que não deixará de solicitar isso à 
Eletropaulo. 
Rafael também falou sobre a situação irregular da estação Santa Cruz do Metrô. Ele 
aconselhou que o shopping deva ser notificado para promover uma melhoria. O prefeito 
regional disse que a reclamação deve ser enviada aos órgãos competentes. Hélio lembrou 
que durante uma visita na gestão passada com o subprefeito José Carlos o alertou, mas 
que nada foi feito. Laís deu a ideia de fazermos uma petição online para forçar o poder 
público a tomar uma atitude. Hélio alertou que com urgência, antes que haja uma 
tragédia. 
Laís informou que a partir desta data, as justificativas pela ausência nas reuniões 
ordinárias devem ser feitas via e-mail do grupo do Conselho ou no WhatsApp do grupo 
do Conselho para que todos tenham ciência de quem justificou e ainda informou que 
conversou com o Celso Henriques, pois o mesmo está fazendo um levantamento da verba 
destinada a cada CPM e que em relação ao nosso ela já havia enviado a ele a planilha 
fornecida pela Cida do CAF. 



Carol informou sobre o programa de zeladoria – Faça seu bairro lindo. E que dentro do 
programa haverá uma competição para ver que prefeitura regional mobiliza o maior 
número de participantes nos mutirões. 
O prefeito regional disse que o próximo mutirão será na Saúde, pois muitos reclamam 
que as ações só acontecem no bairro da Vila Mariana. 
A conselheira Edna falou que na Av. José Maria Whitaker há muitos espaços para plantio 
de árvores. 
O último informe foi da assessora de imprensa Carolina Rocha sobre um projeto da EDP 
(companhia de eletricidade de Portugal) que pretende adotar a praça Armando de Sales 
Oliveira. 
 
 

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deu a Coordenação por encerrada a 
reunião, lavrando-se a presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi 
aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas 
pelos membros da mesa. 
 

A presente ata será lavrada em livro próprio. 

 

São Paulo, 2 de maio de 2017. 

 

 

Mesa: 

 

_______________________________ 

Lais Galhardi 

Coordenadora 

_______________________________ 

Denise Delfim 

Secretário 
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