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ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 

CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA VILA MARIANA (“CPM-VM”) 

Realizada em 7 de março de 2017. 

 

Publicada no DOC em 03/05/2017 - pag. 44 

 

1. Data, Horário e Local: Aos 7 dias do mês de março 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"); Secretário: José Roosevelt Junior (“Junior”). 

 

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, José Roosevelt Junior, Lilian Clelia Nastri 

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

Edson Amodeo, Fernando Tai, Helio Higuchi, Lais Fukushima Freitas Galhardi, Marcio 

Naoki Okamura, Regina Laura M. Santos e Marinho de Faria, Denise Bramucci de Moura 

Delfim, Rogério Calil Haddad Atala, José Carlos Correa Cavalcanti, Marcelo Maeda, Laura 

Helou, Luiza Calandra Jugdar, Neila Rossi de Castro Lima, Paulo Luciano Sguario e Silva, 

Ricardo Fraga Oliveira. Justificaram ausência os Conselheiros: Leon Jorge Sayeg, Fernando 

Rodrigues Prata, Maria Amélia Lofrano, Maria Aparecida Pinto, Fabio Ourives da Cruz 

Ferreira, Maria de Fátima Costa Prudente e Sandirena Souza Nery. Os presentes assinaram a 

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

 

4. Ordem do Dia:  

a) Leitura da ata da reunião de fevereiro/2017 

b) Presença da representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, sra. Roseli 

Venturi, para explanar sobre a questão dos moradores em situação de rua e demais 

atividades; 

c) Plano de Metas; 

d) Pauta aberta para inclusão de temas;  

e) Espaço para munícipe;  

f) Informes gerais; – e  

g) Leituras da ata atual para aprovação. 
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5. Discussões:  

 

a) Aberta a reunião, o secretário Junior procedeu com a leitura da ata da reunião de 7/2, que 

foi aprovada pela maioria dos presentes. b) Após a leitura da ata, a coordenadora Laís passou 

a palavra para a representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, sra. Roseli 

Venturi, que iniciou a sua fala explicando todos os serviços oferecidos pelo SAS. Ela 

informou mais uma vez da dificuldade de encontrar imóveis para os serviços sociais, uma 

vez que a Prefeitura não dispõe de imóveis na região. Explicou também o funcionamento dos 

chamados centro de acolhidas (albergues), uma vez que a Prefeitura Regional Vila Mariana 

não possui equipamento desse porte para auxiliar a população (normalmente a Assistência 

Social tem que procurar locais para acolher essas pessoas). Para a Vila Mariana o ideal é um 

Centro de Acolhida com 80 vagas, de acordo com as pesquisas realizadas. Houve uma 

negociação para o aluguel do imóvel, mas terminada a antiga gestão o processo deverá se 

iniciar novamente. Foram informadas também a população em situação de rua dos distritos 

cadastradas em fevereiro – 150 na Vila Mariana, 63 em Moema e 63 na Saúde. No Complexo 

Bandeirantes, 179 pessoas abordadas. Informou ainda que é muito grande o número de idosos 

que estão sofrendo violências e que tais práticas precisam ser denunciadas. Por fim, colocou 

suas informações de contato à disposição de todos os presentes. c) Plano de Metas: sobre o 

Plano de Metas, o secretário Junior entregou aos conselheiros um Guia produzido pela Rede 

Nossa São Paulo, material de apoio para nortear as ações deste Conselho que serão 

trabalhadas para posterior apresentação do Plano de Metas. Foi proposta uma reunião 

extraordinária para tratar desse tema em específico, e a data definida foi terça-feira, 21 de 

março. d) Pauta aberta: a coordenadora Lais informou a saída da conselheira Catarina Rossi, 

em virtude de ter assumido uma função na prefeitura. Além disso, o conselheiro Edison 

Amodeo informou sobre uma reunião da prefeitura regional com o Conseg, informando sobre 

os assuntos tratados e uma questão a ser trazida para o conselho, no sentido de um 

reordenamento de áreas de atuação. e) Espaço para munícipe: a moradora Marcia Groeninga 

informou que solicitou junto ao Conselho da Saúde a inclusão de uma UBS para a Vila 

Mariana dentro das discussões do Plano de Metas.  f) Informes gerais: a conselheira Simone 

comentou sobre os problemas enfrentados pelo CPOP – eles ainda não estão situados dentro 

do organograma da prefeitura. Além disso, a conselheira também levantou a questão da Praça 

Nossa Senhora Aparecida e dos problemas. Sendo assim, a conselheira disse que no dia 11/3 

terá uma reunião a respeito da Praça – levantamento do que precisa ser feito, sendo que o 

mutirão sera no dia 8/4. A conselheira Claudia informou que é candidata ao conselho gestor 

do Parque Ibirapuera, com o número 14. A conselheira Denise informou da festa neste 

domingo no Instituto Biológico, com música e demais atrações. A moradora Marcia 

Groeninga lembrou que amanhã é o Dia Internacional das Mulheres. g) Leitura da ata para 

aprovação. Próxima reunião ordinária: 4 de abril de 2017. 
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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, 7 de março de 2017. 

 

 

Mesa: 

 

 

_______________________________ 

Lais Galhardi 

Coordenadora 

_______________________________ 

José Roosevelt Junior 

Secretário 

 

 

 

ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA 

 

 


