
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

PARTICIPATIVO DA SUBPREFEITURA DE VILA MARIANA 

 

Aos 3 (três) dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, nesta cidade de São 

Paulo às 18h45min, no auditório da Sub- prefeitura de Vila Mariana situada na Rua 

José de Magalhães nº 500, foi aberta a reunião do Conselho Participativo da Sub- 

prefeitura de Vila Mariana pelo Coordenador Sr., José Roosevelt Junior, agradecendo a 

presença de todos e lembrou que, pelo regimento interno, não havia quórum suficiente 

para início dos trabalhos, mas que o conselho poderia tratar de assuntos que não 

exigisse votação, no que foi aceito pela maioria presente, dando início aos trabalhos 

apresentou a pauta do dia e passou a palavra à Conselheira Fátima que apresentou 

um projeto de proteção aos animais, em seguida já com quórum suficiente o Conselho 

aprovou e ficou decidido que na próxima reunião a Conselheira Fátima trará o plano 

de trabalho para ser enca- minhado aos setores competentes para dar 

prosseguimento nas ações, logo após o Coordenador Sr. José Roosevelt Junior 

submeteu a ata da décima terceira reunião ordinária para um parecer do pleno, 

tomado ciência do contido na ata pelos Conselheiros presentes, ficou decidido que 

essa ata teria sua redação retificada em seus parágrafos 4º quarto e 7º sétimo pela 

então secretária na ocasião Conselheira Lais F.F.Galhardi, na sequencia foi colocado 

em pauta a discussão da legitimi- dade da reeleição da Conselheira Lais F.F.Galhardi 

ao cargo de 1ª primeira secretaria pelo terceiro mandato, o Conselheiro 

Alessandro L.O.Azzoni se manifestou dizendo que o estatuto do Conselho 

Participativo da Subprefeitura de Vila Mariana não permite três mandatos consecutivos, 

todos concordaram em eleger para o cargo de 1º secretário a Conselheira Edna Calvo 

Leite que se candidatou naquele momento para assumir como titular, aprovada em 

votação pela maioria presente a Conselhei- ra Edna Calvo Leite foi então eleita e ficou 

decidido que para o cargo de 2ª segunda secretaria a Conselheira Lais F.F.Galhardi 

poderia assumir, logo após o Coordenador José Roosevelt Junior listou as demandas que 

estão pendentes de encaminhamento e se prontificou a incluí-las na próxima reunião e 

também informou que o Gabinete da Subprefeitura de Vila Mariana elencou o dia 

onze de fevereiro, a partir das quatorze horas o início das visitas aos Distritos pelo 

Subprefeito Sr. João Carlos da Silva Martins, ficando acertado que a Conselheira 

Cidinha encaminhará o trajeto com fotos dos locais que ela gostaria que fosse visitado. O 

Coordenador informou que preparou ofício ao Gabinete da Subprefeitura de Vila Mariana 

solicitando informa- ções referentes a verba do Conselho como poderá ser utilizada e 

também pedindo informações sobre o andamento das obras da praça a pedido do 



Conselheiro Cavalcanti e lembrou a todos presentes da reunião com a CET. O 

Conselheiro Hélio informou que haverá mais Audiências Públicas sobre a LPUOS que 

será realizada na Subprefeitura com data a ser definida lembrando que a Lei de 

Parcelamento do Solo deverá ir para a Câmara provavelmente em abril. Em seguida a 

Conselheira Edna Calvo relatou os informes de SEMPLA sobre Gabinete Aberto, Audi- 

ências Digitais, Formação de Conselheiros. Tomando a palavra o Coordenador Sr. José 

Roosevelt Junior avisou que a próxima reunião ordinária ocorrerá no dia 03 de março 

de 2015 às 18h30min em primeira chamada, no auditório da Subprefeitura de Vila 

Mariana, situado à Rua José de Magalhães nº 500 terça-feira. Nada mais tendo a 

tratar o Coordenador Sr. José Roosevelt Junior agradeceu a todos e deu como 

encerrada a reunião às 20h50min. Eu Edna Calvo Leite, Secretária, lavrei e subscrevi 

a presente ata que após lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos 

Coordenador, Vice-Coordenador, Secretários e Conselheiros presentes: Alessando 

Luiz Azzoni, Catarina C. Ferraz Rossi, Deise Tomoco Oda, Edna Calvo Leite, Edna M. 

Kobori, Fernando R. Prata, Fernando Shiguemichi, Hélio Higuchi, Henrique Calandra, 

José Roosevelt Junior, Lais 

F. F. Galhardi, José Carlos C. Cavalcanti, Lílian C. N. Manzione, Márcio Naoki 

Okamura, Maria Aparecida Pinto, Maria de Fáti- ma C. Prudente, Marcia Emy Hirakawa, 

Maryleide N. Camargo, Oswaldo Andre Filho, Raphael R. Popovic, Regina Laura M. de 

Faria, Ricardo Fraga Oliveira, Ricardo Ishikawa, Rosana Helena Miranda e Roberto Y. 

Nagai. 

 


