ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA VILA MARIANA (“CPM-VM”)
Realizada em 04 de outubro de 2016.

1. Data, Horário e Local: Aos 04 dias do mês de outubro de 2016, às 19 horas, na
Subprefeitura da Vila Mariana, na Rua José de Magalhães, 500, Vila Clementino, São
Paulo, SP.
2. Mesa: Coordenadora: Simone Boacin ("Simone"); 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, Fabio Ourives da Cruz Ferreira, José
Roosevelt Junior, Leon Jorge Sayeg, Lilian Clelia Nastri Manzione, Simone de Borba
Oliveira Boacnin, Aline Ostrowska Dias, Catarina Clotilde Ferraz Rossi, Daniela
Nakagawa Fukushima, Edna Momoko Kobori, Fernando Tai, Helio Higuchi, Lais
Fukushima Freitas Galhardi, Marcio Naoki Okamura, Marcos Augusto Ferreira Marques,
Denise Bramucci de Moura Delfim, José Carlos Correa Cavalcanti, Maria Aparecida Pinto,
Laura Helou, Luiza Calandra Jugdar, Neila Rossi de Castro Lima, Paulo Luciano Sguario e
Silva, Ricardo Fraga Oliveira. Justificaram ausência os Conselheiros Durval Gomes Pinto,
Deise Oda, Fernando Rodrigues Prata, Raphael Rodriguez Popovic. Os presentes assinaram
a lista de presença que, rubricada pelas partes, integra esta ata como Anexo I.
4. Ordem do Dia:
a) Esclarecimentos sobre a publicação das atas das reuniões ordinárias e
extraordinárias do CPM-VM;
b) Plano Regional da Vila Mariana – alterações, complementações, sugestões para
incluir no material da devolutiva da Oficina com os Conselheiros pela SMDU;
c) Planos de Bairro – andamento;
d) Ciclovias – agendamento de reunião conforme sugestão do chefe de gabinete da
Subprefeitura
e) Projetos prioritários – apresentação da planilha e resultado;
f) Apresentação sobre pombos;
g) Vias que podem ser bloqueadas;
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h) Tombamento da quadra que abriga a Escola Estadual Martim Francisco e a UBS
Vila Olimpia;
i) Outro assuntos e informes;
j) Espaço para munícipe; – e
k) Leituras das atas para aprovação.

5. Discussões:

a) Sobre os esclarecimentos da Ata: o secretário Junior explicou os problemas do primeiro
semestre, com a renúncia da então secretária. Informou que as atas estão sendo
encaminhadas hoje à Subprefeitura para publicação. Aproveitando a oportunidade, o
secretário informou que será chamada uma nova conselheira para a Vila Mariana no lugar
da conselheira Helena. Além disso, levantou-se o caso de outro conselheiro do distrito da
Saúde que não está comparecendo às reuniões. Decidiu-se por oficiar o conselheiro,
conforme art. 76 do Regimento Interno. b) Sobre o plano regional: decidiu-se por convocar
uma reunião extraordinária no dia 18/10/2016, terça-feira, a partir das 18h30 em primeira
chamada e 19h com qualquer número de presentes. Além disso, solicitou-se empenho dos
conselheiros no sentido de revisar as propostas para o melhor andamento da reunião. A
conselheira Claudia se prontificou a encaminhar a documentação que servirá de base aos
conselheiros. O conselheiro Marcio Naoki questionou a devolutiva pois entendeu que
houve manipulação relacionada às propostas enviadas por ele. c) Com relação ao plano de
bairro, a conselheira Claudia levantou a questão sobre os outros bairros dentro da área da
Subprefeitura. O Sr. Antonio Rossello informou que a Associação da Vila Nova Conceição
está se mobilizando para ter o seu plano de bairro e também um grupo de moradores da
Vila Mariana. Entendeu-se por bem conversar a respeito em próxima reunião. d) Com
relação às ciclovias, decidiu-se por organizar uma reunião antes da nossa reunião ordinária
do mês de novembro. e) Com relação as metas prioritárias, para esclarecimento, ficou
decido na contabilização os itens, a saber – Novo terminal de ônibus ou ampliação do
Terminal Santa Cruz, Centro Cultural Metropolitano no terreno da Cruz Vermelha e
Recuperação do Parque Ibirapuera. Diante das propostas, ficou decidido que na reunião do
dia 18/10 o assunto será retomado, ficando a catgo da conselheira Claudia responsabilidade
pela sistematização das escolhas. f) Apresentação sobre pombos: a conselheira Cidinha
apresentou aos conselheiros os problemas causados em decorrência do número de pombos
na cidade, apresentando algumas sugestões para que a proliferação seja evitada. A munícipe
Marcia Groeninga sugeriu palestras nas unidades de saúde e cartazes. Os conselheiros
sugeriram palestras nas escolas. O conselheiro Leon sugeriu a vedação com telas nos vãos e
vai preparar documentação para encaminhamento. g) Vias bloqueadas: com relação ao
tema, a conselheira Denise explicou os problemas vivenciados na Vila Mariana por conta
de ruas que estão atualmente fechadas. h) Tombamento da quadra da Escola Martins
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Francisco e UBS: a conselheira Lilian fez um histórico sobre a processo de tombamento e a
motivação das pessoas da Escola. i) Outros assuntos e informes: o sr. Antonio Rossello
informou sobre a comissão de fechamento das vilas. Além disso, com relação a Rua
Ferreira Rosa, o sr. Antonio pediu para que enviasse e-mail a respeito do tema para que seja
esclarecido. j) Espaço para manifestação do munícipe: o sr. Edson Amodeo explicou a
respeito do tombamento da Cruz Vermelha, e que o processo existe. A sra. Marcia
Groeninga falou sobre o terreno da Loefgreen, destinado para uso em atividades de saúde
pública. k) Leitura da ata para aprovação.

6. Deliberações: Resolvem os Conselheiros, (i) oficiar o conselheiro Oswaldo Daud com
relação às suas faltas em reuniões ordinária do Conselho. (ii) Realizar reunião
extraordinária no dia 18/10/2016 para deliberar sobre o Plano Regional de Vila Mariana.
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, 04 de outubro de 2016.

Mesa:

_______________________________
Simone Boacin
Coordenadora

_______________________________
José Roosevelt Junior
Secretário

ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA
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