ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA VILA MARIANA (“CPMVM”)
Realizada em 14 de junho de 2016.

1. Data, Horário e Local: Aos 14 dias do mês de junho de 2016, às 19 horas, na
Subprefeitura da Vila Mariana, na Rua José de Magalhães, 500, Vila Clementino, São
Paulo, SP.
2. Mesa: Presidente: Maria de Fátima Costa Prudente (“Fátima”); Secretária: Helena
Suarez Margarido (“Helena”).
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; (ii) interlocutor do Poder Público, o Sr. João Carlos S. Martins (“Subprefeito”);
e (iii) os munícipes Paulo Pandjiarjian, Sara Suarez Margarido e Vitor Ranieri. Os presentes
assinaram a lista de presença que, rubricada pelas partes, integra esta ata como Anexo I.
4. Ordem do Dia: (i) Informes gerais; (ii) Apresentação do Plano Regional Estratégico da
Subprefeitura da Vila Mariana e encaminhamentos; (iii) Conferência das Cidades; (iv)
Consulta Pública da Lei de zoneamento; (v) Condutas vedadas aos agentes públicos em
eleições; (vi) Publicação de Atas e Pautas de Reuniões do CPM-VM; (vii) Devolutivas
referentes às solicitações da CPM-VM; e (viii) Outros temas de interesse do Conselho.
5. Discussões: (i) a Conselheira Helena justificou a ausência em reuniões anteriores por
motivos pessoais; (ii) o Conselheiro José Roosevelt Júnior (“Júnior”) comentou a respeito
da alocação dos temas propostos pelo CPM-VM para o Plano Regional em eixos da ODS e
discutiu-se sobre a consolidação das propostas da Subprefeitura e da Secretaria; (iii) sobre
a Conferência das Cidades, os Conselheiros que participaram foram direcionados para
“Movimentos Sociais”, sendo que o grupo já pré-montado sem a presença desses já tinha
escolhido os delegados. Ao questionar alguns dos representantes desses movimentos a
respeito da arbitrariedade da eleição, foi informado que eles “já haviam se acertado”. A
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Coordenação foi chamada e reorganizou a representação, sendo 04 (quatro) das 27 (vinte
e sete) vagas ocupadas pelo Conselho Participativo. Do total das 101 (cento e uma) vagas,
além das 27 citadas, outras poucas vagas foram ocupadas, não tendo sido todas
preenchidas. Os Conselheiros questionam que o enquadramento do Conselho
Participativo não se enquadra como “Seguimento”, nos termos do Regimento do
Conselho. Registrado o desagravo dos Conselheiros ante a desorganização da préconferência em questão. Em informe circulado por e-mail, contudo, dentre as vagas do
governo foram disponibilizadas 04 (quatro) vagas de titulares e 04 (quatro) vagas de
suplentes aos Conselheiros Participativos, cujos representantes foram eleitos nessa
oportunidade; (iv) Com relação à Consulta Pública a respeito da lei de zoneamento, está
aberto o prazo de 30 dias a partir de 03/06/2016 para comentários e sugestões, sendo
que o e-mail com o informativo será reencaminhado por Junior; (v) O Conselheiro Junior
informou que a publicação das atas depende de encaminhamento da primeira ata, datada
de 02 de fevereiro de 2016, pela Conselheira Helena, que se comprometeu a faze-lo até o
final dessa semana; (vi) Existe um prazo de 02 (dois) anos para apreciação do pedido de
tombamento do Hospital da Cruz Vermelha, tendo-se passado mais de 01 (um) ano até a
presente data. Caso ultrapassado o prazo, existe perspectiva de que o terreno se
transformará em empreendimento que terá impacto relevante na região. Foi eleita
comissão para pesquisar o Processo Administrativo de tombamento para que seja
encaminhado ofício em nome do Conselho Participativo solicitando andamento do
processo de tombamento, conversar com os responsáveis, bem como tomar quaisquer
outras medidas necessárias para apreciação do pedido de tombamento; (vii) Foi solicitado
o reencaminhamento dos projetos prioritários encaminhados pelo Conselho ao CPOP,
haja vista a alteração da gestão daquele Conselho; (viii) Foi solicitado pelo gabinete do
Vereador Police Neto, para apresentação ao legislativo, o encaminhamento da pesquisa
bem como ofício do Conselho Participativo solicitando a demoninação da Praça Botucatu;
e (ix) Foi apresentado o resultado de revitalização da Praça Nossa Senhora Aparecida, que
contou com apoio e envolvimento desta Subprefeitura, comentando-se os eventos
ocorridos e a serem realizados no local.
6. Deliberações: Resolvem os Conselheiros, (i) Enviar a propostas do CPM-VM para o
Plano Regional Estratégico da Subprefeitura da Vila Mariana para o Conselheiro Júnior,
que se encarregará da consolidação e do encaminhamento no prazo de 15/06/2016; (ii)
Aprovar, por unanimidade, e adicionalmente aqueles já eleitos, a eleição dos seguintes
Conselheiros para o Conselho das Cidades: Denise Bramucci de Moura Delfim (suplente),
Claudia Vacilian Mendes Cahali (suplente), Helio Higuchi (“Hélio”) (titular), ficando os
demais cargos disponíveis para indicação de representantes pela Subprefeitura; (iii)
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Aprovar, por unanimidade, a criação de uma comissão de voluntários liderados pelos
Conselheiros Júnior, Aline (xxx) Rafael Rodriguez Popovic e Hélio para discussão do
processo de tombamento do Hospital da Cruz Vermelha junto aos órgãos e/ou entidades
responsáveis.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deu a Presidente 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, 14 de junho de 2016.
Mesa:

_______________________________
Maria de Fátima Costa Prudente
Presidente

__________________________
Helena Suarez Margarido
Secretária
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ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA

Claudia Vacilian Mendes Cahali, José Roosevelt Junior, Lilian Clelia Nastri Manzione,
Maria de Fátima Costa Prudente, Simone de Borba Oliveira Boacnin, Aline Ostrowska
Dias, Catarina Clotilde Ferraz Rossi, Daniela Nakagawa Fukushima, Deise Tomoco Oda,
Edna Momoko Kobori, Helio Higuchi, Lais Fukushima Freitas Galhardi, Marcio Naoki
Okamura, Marcos Augusto Ferreira Marques, Raphael Rodriguez Popovic, Denise
Bramucci de Moura Delfim, Helena Suarez Margarido, José Carlos Correa Cavalcanti,
Laura Helou, Neila Rossi de Castro Lima
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