ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA VILA MARIANA (“CPMVM”)
Realizada em 02 de agosto de 2016.

1. Data, Horário e Local: Aos 02 dias do mês de agosto de 2016, às 19 horas, na
Subprefeitura da Vila Mariana, na Rua José de Magalhães, 500, Vila Clementino, São
Paulo, SP.
2. Mesa: Coordenadora: Deise Tomoco Oda ("Deise"); Secretário: Fábio Ourives da Cruz
Ferreira (“Fábio”).
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, Fábio Ourives da Cruz Ferreira, Leon Jorge
Sayeg, Lilian Clelia Nastri Manzione, Rodrigo Medeiros da Cruz Medeiros, Aline
Ostrowska Dias, Catarina Clotilde Ferraz Rossi, Deise Tomoco Oda, Edna Momoko
Kobori, Fernando Tai, Marcio Naoki Okamura, Marcos Augusto Ferreira Marques, Raphael
Rodriguez Popovic, Regina Laura M. Santos e Marinho de Faria, Denise Bramucci de
Moura Delfim, Fernando Rodrigo Prata, Jose Carlos Correa Cavalcanti, Marcelo Maeda,
Maria Aparecida Pinto, Laura Helou, Luiza Calandra Jugdar, Neila Rossi de Castro Lima,
Paulo Luciano Sguario e Silva, Ricardo Fraga Oliveira; (ii) interlocutores do Poder Público,
os Srs. João Carlos S. Martins (“Subprefeito”), João Carlos S. Martins, Luiza A.
Firmino,Vitor Ranieri; e (iii) os munícipes Srs. Giuliano Saraceni Issa Cossolin, Jorge
Vespero Garcia, Paulo Pandjianjian. Justificaram ausência os Conselheiros Helio Higuchi,
Lais Fukushima Freitas Galhardi, Maria de Fátima Costa Prudente, Simone de Borba
Oliveira Boacnin, Daniela Nakagawa Fukushima, José Roosevelt Junior. Os presentes
assinaram a lista de presença que, rubricada pelas partes, integra esta ata como Anexo I.
4. Ordem do Dia:
a) Projetos Prioritários 2017;
b) Reforma da Praça Werther Maynard Krause;
c) Praça Botucatu e Mauro;
d) Rede Nossa São Paulo – Descentralização;
e) Devolutivas referentes a solicitações do CPM-VM;
f) Parque Hospital da Cruz Vermelha;
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g) Informes, assuntos gerais e demais pautas;
h) Espaço para manifestação dos munícipes; – e
i) Leitura da Ata da atual reunião para publicação.

5. Discussões: (0) Projetos Prioritários 2017, a coordenadora Deise abriu a reunião com a
explicação sobre as metas 2013/16, já em andamento, a saber, Ciclovias, UPA-Hospital São
Paulo, Capes, serviço de acolhimento para moradores de rua, sendo que destas metas,
nenhuma foi concluída. Discutidas novas propostas para os projetos prioritários 2017,
foram elencadas: (1) Terminais de ônibus (Sta. Cruz ou novo terminal), (2) revitalização do
largo Ana Rosa, (3) CEU, (4) CCA (Centro para Criança e Adolescente), (5) aumento de
equipes Saúde da Família, (6) andamento dos piscinões Ricardo Jafet e revitalização das
margens do Ipiranga, (7) estudo do solo da região da Vila Mariana, (8) descentralização da
subprefeitura, (9) recuperação da flora e fauna do Parque Ibirapuera; (i) Reforma da Praça
Werther Maynard Krause, exposto pelo conselheiro Fábio Ferreira, a qual a associação que
acompanha reclamou da baixa qualidade dos materiais utilizados, principalmente no
tocante a pintura. Interlocutores da subprefeitura informaram que a pintura foi refeita,
ainda dentro da garantia, e quadra já foi novamente aberta nesta data, e ocorrerá a
reinauguração da praça no dia 17 de setembro de 2016; (ii) Sobre as praças Botucatu e
Mauro, o conselheiro Cavalcanti informou que o equipamento destinado já chegou e
aguarda instalação; tendo o impedimento da utilização do nome da praça "Botucatu", foi
destinado o segundo nome na votação realizada "Praça Janela do Sol"; (iii) Rede Nossa São
Paulo – Descentralização, deixou de ser discutido ante a ausência justificada do conselheiro
José Roosevelt Junior; (iv) Parque Hospital da Cruz Vermelha, debate acerca da destinação
do terreno, ante a possibilidade de construção de um shopping center, e seu possível
tombamento; (v) Devolutivas referentes a solicitações do CPM-VM: Será realizada na
reunião ordinária do dia 06 de setembro de 2016, às 19h; o conselheiro Ricardo Fraga
solicitou os contratos vigentes na coordenadoria de obras; (vi) Informes, assuntos gerais e
demais pautas: breve informe sobre a inauguração da Praça Mauro; o computador da
subprefeitura estará aberto para uso dos conselheiros; Cavalcanti expôs o desaparelhamento
da subprefeitura, elencando a diminuição de equipes por falta de verba, sendo: corte de
grama, de três equipes para uma; pode de árvores, de cinco equipes para três; manutenção
de praças, de três equipes para uma; ademais, o estoque de concreto atual da subprefeitura
estar zerado, bem como a diminuição da quantidade de asfalto de 750 ton. para 500 ton.;
propôs uma moção de repúdio, aceita por unanimidade; marco na França Pinto será
inaugurado no dia 03 de setembro de 2016; Audiência sobre Lei Orçamentária Anual
(LOA) dia 06 de agosto de 2016, Av. Jabaquara 1673, das 9h às 12h, auditório colégio
Santa Amália; conselheira Maria Aparecida Pinto, expôs informe sobre evento de dez anos
da Lei Maria da Penha, a ser realizado no dia 4 de agosto, na biblioteca Mário de Andrade,
bem como acerca do Conseg Vila Mariana, onde na reunião de julho foi discutido o
assunto da infestação de pombos, que vêm causando doenças por eles carregadas. O
Hospital Emílio Ribas vêm tratando pessoas atacadas por vírus transmitidos por pombos.
Em reunião com a subprefeitura, zoonoses iniciou trabalhos de prevenção. Foi proposta a
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realização de palestras nas escolas; (ix) Espaço para manifestação dos munícipes, não
houve inscritos.

6. Deliberações: Resolvem os Conselheiros, (i) mover moção de repúdio acerca do
desaparelhamento da Subprefeitura Vila Mariana, ante a redução das equipes de
manutenção e obras, por unanimidade.
7. 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, 02 de agosto de 2016.

Mesa:

_______________________________
Deise Tomoco Oda
Coordenadora

_______________________________
Fábio Ourives da Cruz Ferreira
Secretário
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