
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO 
DA SUBPREFEITURA DE VILA MARIANA 

 

Aos 5 (cinco) dias do mês de maio de dois mil e quinze, nesta cidade de São 

Paulo às 18h30min, no auditório da Subprefeitura de Vila Mariana situada na Rua José 

de Magalhães nº 500, foi aberta a reunião do Conselho Participativo da Subpre- feitura 

de Vila Mariana pelo Coordenador Sr. José Roosevelt Ju- nior, agradecendo a presença 

de todos, dando início aos trabalhos colocou a ATA da 16ª reunião ordinária realizada 

no dia 7 (sete) de abril para ser apreciada pelos presentes, o Sr. Coorde- nador leu e a 

ATA da 16ª reunião ordinária, após a leitura al- guns conselheiros pediram que fizesse 

as seguintes alterações: correção do nome do conselheiro Hélio Higuchi e fazer constar 

que foi escolhido para concorrer com a vaga de Titular do CMPU, a inclusão do 

conselheiro José Carlos C. Cavalcanti no grupo de trabalho de desenvolvimento urbano, 

retirar da ATA o nome de Rosangela Lurbe. Tomou a palavra o Sr. Rodrigues operador 

da área 5 e 6 da SPTrans, que falou sobre as linhas de ônibus (azul e vermelha), 

respondeu diversas questões formula- das por conselheiros: as conselheiras Patrícia 

Salinas Cicarelli e Maryleide N.Camargo querem saber se é o SPTrans ou CET, quem 

autoriza as auto-escolas circularem com alunos para pra- ticar aulas de volante no Jardim 

Novo Mundo, pois é um bairro estritamente residencial e pequeno para circulação de 

muitas auto-escolas, foram orientadas pelo Sr. Rodrigues para fazer o questionamento 

por escrito e protocolar no SPTrans, que ele encaminharia para o setor competente para 

responder. A conselheira Maria Aparecida Pinto falou sobre as paradas irregulares de 

coletivos e também de Vans sem a devida licença que estão circulando na região da 

Saúde, das faixas exclusiva de ônibus da Av. Jabaquara e Rua São Sebastião que não 

são contínuas e sua fiscalização. Tomou a palavra a conselheira Regina Laura M. de 

Faria comentou que os ônibus param em fila dupla. Em se- guida o Sr. Coordenador 

falou sobre os pontos de ônibus localizados atrás do Shopping Santa Cruz dificultando 

a vazão de transito na região. Em seguida a conselheira Edna M. Kobori comentou 

que os ônibus nessa região esperam muito tempo para que todos os passageiros 

desçam e os demais ônibus pas- sam pelo ponto na pista de fora deixando os 

passageiros nos pontos. O Sr. Rodrigues da SPTrans falou sobre a competência de 

multas, dos locais como faixas exclusivas de ônibus, que a SPTrans pode multar, mas 

que em outros locais é de competên- cia do CET, lembrou a todos que as faixas 

exclusivas tem horá- rios intermitentes e também os dias da semana, que isso faz 

parte de um estudo técnico e sujeito a mudança, ele orientou a todos que tais 

questionamentos e ocorrências fossem feitas por escrito e protocoladas no departamento 

competente. Após o Sr. Coordenador distribuiu formulário de reclamações e sugestões de 



SPTrans a todos presente, para preenchimento das reclama- ções e ocorrências e 

posterior envio a coordenação para o devi- do encaminhamento, falou também no na 

reunião do grupo de trabalho de desenvolvimento urbano os conselheiros conversa- ram e 

encaminharam questões de transito e que solicitaram o CET para conversar. Tomou a 

palavra, a conselheira Patrícia Sali- nas Cicarelli lembrando a lista de demandas da 

fiscalização e que na próxima reunião o grupo da fiscalização se pronunciará com 

maior detalhamento. Em seguida a conselheira Edna M. Kobori falou sobre propostas 

do grupo trabalho de desenvolvi- mento social a elaboração de mapas de vulnerabilidade 

de rede social existente (Mario Cardim e Rua Mauro) e também de apontar nos mapas 

os equipamentos públicos existente na re- gião da Subprefeitura de Vila Mariana, falou 

em dar prossegui- mento aos projetos do ano de 2014 (parquinho das crianças), 

interviu o Sr. Coordenador disse que assim que houvesse verba disponível, essas obras 

estão agendadas e que os mapas seriam confeccionados pela coordenação em 

conjunto com o conse- lheiro Raphael Popovic, falou também que na próxima reunião 

viria para falar sobre orçamento a Maria Aparecida da CAF da PMSP. Tomou a palavra 

o conselheiro José Carlos C. Cavalcanti, falou sobre o curso que fez em 28 de abril de 

capacitação de combate à dengue promovido pelo Supervisão da Vigilância Sa- nitária de 

VM e se prontificou em repassar o material por e-mail aos conselheiros, informou que 

convidaram para fazer o boletim do CPOP, onde falou sobre o projeto da praça no terreno 

da Rua Botucatu 557, com possível patrocínio da iniciativa privada (parceria) com a 

empresa Johnson. Em seguida o Sr. Coordena- dor falou sobre os informes: a) 5ª 

conferencia de política para mulheres; b) campanha voluntária de entrega de armas. Em 

se- guida tomou a palavra o Chefe de Gabinete da Subprefeitura de VM Sr. Renato 

Galindo comunicou que no próximo dia 10 de maio a Subprefeitura estará entregando 

2 Eco Pontos e que dia 15 inicia as obras da praça da Rua Botucatu 557, avisou tam- 

bém sobre a campanha do desarmamento, que a inspetora Sandra da GCM esteve 

presente na Subprefeitura divulgando a existência do vaucher no valor de R$ 100,00 

(cem reais) para quem devolver armar, mencionou também sobre “Câmara no seu 

bairro”, que acontece todas as sextas-feiras em reunião com a Subprefeita Nádia 

Campeão, informou que não há ainda agendamento no calendário do projeto 

“Subprefeitura mais próxima de você” para a Vila Mariana. Com relação “Câmara vai 

a bairros” falou que estará sábado às 9hs30 em Cidade Ademar. Informou sobre as 

ações do governo local quanto ao combate a dengue, dos produtos de fumaça, como 

cuidar da água parada e a quantidade de ovos que fêmea produz cerca 5 a 500 ovos e 

que esses ovos podem demorar anos para eclodir, e que é importante o esclarecimento 

a população no sentido de combater os criadouros de ovos do mosquito transmissor da 

dengue. A conselheira Regina Candido Motta falou sobre entrar nas casas fechadas. O 



Sr. Renato falou sobre a campanha para multiplicar a fiscalização da Subprefeitura, 

uma força tarefa dramática UTI, inúmeros carros na rua para serem recolhidos. Tomou 

a palavra o Sr. Coordenador falou que viria na próxima reunião a Maria Aparecida da 

CAF para falar sobre orçamento da PMSP. Tomou a palavra o Sr.Subprefeitro João 

Carlos da Silva comunicou as ações positivas da Subprefeitura de Vila Mariana, falou que 

a fiscalização no mês de março tramitou cerca de oi- tocentos pedidos de licenças de 

funcionamento, inúmeras atua- ções na operação tapa buracos, falou também sobre o 

aumento de morador de rua no primeiro trimestre no distrito de Moema por consequência 

de ações do Governo Global no Bairro da Luz que desencadeou a migração desses 

cidadãos para outros bair- ros, falou também sobre a obra do córrego do Ipiranga com 

recursos do PAC FBS, está em fase de implantação de canteiros de obra, levantamento 

topográfico, drenagem em frente ao TCM está previsto para iniciar no 2º semestre, 

remodelação da ciclovia nas Ruas Antonio Rodrigues e Bernardino de Campos disse 

que o prefeito autorizou fazer o calçamento no mesmo padrão que na Av. Paulista, que a 

Eletropaulo está terminando de reti- rar os postes para que a Subprefeitura possa 

iniciar o canteiro central (FEMA), falou também sobre a UPA CPO-VM 511 mil reais, 

disse que a vegetação do canteiro central da Av. 23 de maio está sendo substituída por 

grama amendoim para que di- minua a manutenção de poda, falou também sobre o 

calçamen- to do canteiro central do Obelisco e em frente a Assembleia Le- gislativa, a 

conselheira Maria Aparecida Pinto perguntou se a remodelagem vai chegar até metro 

Paraíso e apontou a ques- tões do movimento dos volantes, pois a região é um dos 

cartões postais da cidade, mencionou que os abrigos de ônibus e o cal- çamento estão 

deteriorados, em seguida a conselheira Maria de Fátima C. Prudente falou sobre a 

orientação e informação da população sobre a festa de São Judas e Santa Rita. Após 

o con- selheiro José Carlos Cavalcanti alertou a todos que a constru- ção da CPO em 

frente a Praça da Rua Botucatu poderá vir a derrubar árvores no local da futura UPA, 

e que ele é contra a retirada de qualquer árvore do local, se preciso for fará um abaixo 

assinado. Tomou a palavra o Sr.Coordenador falou sobre a visita no Bairro na última 

quinta-feira do mês dia 28 de maio às 10 horas com partida na Subprefeitura, falou 

também sobre a oficina de olho nas metas, e apresentou o modelo do cartão de visita, 

e pediu os dados dos conselheiros, que enviassem seus dados para a confecção dos 

cartões de visita, tomou a pa- lavra o conselheiro Alessandro Luiz Oliveira Azzoni, em 

relação ao cartão de visitas do conselho participativo de vila mariana, sou veemente 

contra o gasto de dinheiro publico para simples- mente termos um cartão de visita, ainda 

mais faltando menos de oito meses para termino do mandato dos conselheiros, sen- do 

que a Secretaria de relações governamentais no ato de nos- sa posse, forneceu uma 

identificação em forma de crachá, por- tanto seria desnecessário, por este motivo abro 



mão da minha cota, ou seja, não quero que seja efetuada a confecção de car- tões de 

visita em meu nome, por achar uma afronta ao dinheiro publico, por isso quero deixar 

registrado em ata que eu ALES- SANDRO LUIZ OLIVEIRA AZZONI, conselheiro eleito 

pelo distrito de vila mariana, sou contra a confecção desse cartões para os 

conselheiros, por este motivo retifico que abro mão dos meus cartões, por entender que 

poderia ter outro destino esse recurso por menor que seja. Em seguida o Sr. Coordenador 

falou sobre a devolutiva da eleição do CMPU, em seguida tomou à palavra a 

conselheira Edna Calvo Leite que falou sobre sua saída do car- go de secretária, 

explicou os motivos ao pleno que estava difícil comunicar a comunicação com o Sr. 

Coordenador tornando o diálogo impossível, falou que não era obrigada a votar no 

can- didato indicado pelo seu conselho, pois na fase inicial cada conselho indica os 

nomes para concorrerem as vagas de titular e suplente do CMPU da macrorregião Sul 1, 

na segunda etapa os coordenadores e secretários dos conselhos que compõem a 

macrorregião Sul 1, indica o nome para os cargos de titular e de suplente do CMPU, 

independentemente se os candidatos fos- sem ou não de seus próprios conselhos de 

origem, diante das divergências apresentou ofício de renúncia o qual foi protocola- do 

pelo Sr. Coordenador, lembrou a todos que a 2ª secretária está impossibilitado de 

assumir o cargo de secretária titular do C.P.M. VM por ter impedimento no regimento 

deste conselho, necessitando haver nova eleição para minha substituição, infor- mou que 

protocolou um ofício na SMDU solicitando a demarca- ção e sinalização da área ZEPEC 

do Mosteiro Santa Teresa do Jabaquara, cujo TID nº 13572708, apresentou a pasta 

com to- dos os documentos do conselho que estavam em seu poder e comunicou que 

a pasta que se encontrava no armário da recepção da Subprefeitura de Vila Mariana não 

se encontra mais lá, declaro não ter retirado essa pasta da Subprefeitura e não sei 

quem a retirou, nela continha cópia dos ofícios: nº 057/SP-VM/ GAB/2014; nº 1/2014-

C.P.M. VM de 26/03/2014; nº 2/2014-C.P.M. VM de 02/04/2014; nº 3/2014-

C.P.M. de 28/04/2014; nº 3/2014-C.P.M. de 29/08/2014; nº 6/2014-C.P.M. de 

12/09/2014; nº 7/2014-C.P.M. de 12/09/2014; nº 9/2014-C.P.M. de 08/05/2014; 

cartas de: 26/03/2014 e de 30/09/2014; ATAs de reuniões de: 04/02/2014; 18/02/2014; 

11/03/2014;  01/04/2014;  06/05/2014;  03/06/2014; 01/07/2014; 17/07/2014; 13/01/2015; 

03/02/2015; 03/03/2015; listas de presença e publicações de ATAs e Pautas, informou 

que enviou os e-mails à SMRG para que tomassem ciência do que estava 

acontecendo e declarou que foi eleita por um segmento ao qual era fiel aos seus eleitores 

e que está representando esse seg- mento no C.P.M. VM, sendo fiel ao seu público 

eleitor e não de- fendendo causa própria do qual foi levianamente acusada. Em 

seguida informou que os conselheiros(as) Deise Tomoco Oda, Edson Amodeo, Enrique 

S. Martins, Fernando  R. Prata, Gláucia M. Silva Fonseca, Henrique Calandra, Marcos A. 



F. Marques, Ro- sana Helena Miranda e Rubens Paulo Sammarco justificaram 

ausência. Tomando a palavra o Sr. Coordenador Sr. José Roosevelt Junior avisou que 

a próxima reunião ordinária ocorrerá no dia 02 de junho 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: Alessandro Luiz O. Azzoni, Catarina C. Ferraz 

Rossi, Denise Delfim, Edna Calvo Leite, Edna M. Kobori, Flavio Carrança, Fernando 

Shiguemishi, Hélio Higuchi, José Roosevelt Junior, Lais F.F. Ga- lhardi, José Carlos C. 

Cavalcanti, Lílian C. N. Manzione, Márcio Naoki Okamura, Maria Aparecida Pinto, 

Maria de Fátima C. Prudente, Marcia Emy Hirakawa, Maryleide N. Camargo, Oswaldo 

André Filho, Oswaldo Daud, Patricia Salinas Cicarelli, Rapha- el R. Popovic, Regina 

Laura M. de Faria, Ricardo Fraga Oliveira, Ricardo Ishikawa e Roberto Y. Nagai 
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