
ATA DA 19A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL DE VILA MARIANA (CPM-VM), REALIZADA AOS 4 DE 

AGOSTO DE 2015, NO AUDITÓRIO DA SUBPREFEITURA VILA MARIANA, 

NA RUA JOSÉ DE MAGALHÃES, Nº 500. 

 

Presença dos conselheiros: Alessandro Azzoni, Catarina Rossi, Deise 

Tomoco Oda, Denise, Delfim, Edison Amodeo, Edna Calvo Leite, Edna Kobori, Flavio 

Carrança, Fernando Prata, Glaucia Fonseca, Helio Higuchi, José Roosevelt Junior, 

Lais Galhardi, José Carlos Cavalcanti, Lilian Manzione, Marcio Naoki, Marcos 

Marques, Maria Aparecida Pinto, Fatima Prudente, Raphael Popovic, Regina Laura, 

Ricardo Ishikawa, Roberto Nagai, Tania Alba. 

Às 19:00h deu-se início a reunião Ordinária deste Conselho. Retomada das obras. Em 

relação a Praça Rosa Alves o projeto já foi desenvolvido e na primeira semana de 

julho será contratada a empresa que fará a execução das obras. Iniciamos com a 

apresentação do Coordenador de Obras de CPO Sr. Roberto Carlos Gentil que se 

colocou à nossa disposição para o que for preciso e nos informando que o 

Departamento dele é responsável pela conservação dos logradouros, poda de árvores 

dentre outras atribuições. Aproveitou a oportunidade e fez um breve relato da Praça da 

Rua Botucatu, Praça Rosa Alves e sobre os 4 projetos entregues pelo CPMVM. 

Sobre a Praça da Rua Botucatu o Sr. Roberto nos colocou a par da obra dizendo que 

a mesma esteve parada por 10 dias por ter ocorrido a execução do palco em 

desacordo com o projeto e nos disse também que a Ilume irá contribuir e fazer a 

iluminação da Praça. O conselheiro Raphael Popovic disse que o problema ocorrido 

foi que o palco foi construído em uma altura inviável e com uma escada não 

obedecendo o princípio da acessibilidade e se tornando perigoso para os futuros 

usuários do local. Problema este que será resolvido com a reforma do 

que já foi feito. 

No tocante aos 4 projetos que entregamos no meio do ano passado o CPO está 

tentando viabilizá-los até o final de agosto. E para finalizar nos informou que o 

Ecoponto localizado na Rua Afonso Celso será entregue até o final de julho, pois ouve 

discordância em alguns pontos com a Amlurbe, mas os mesmos já foram sanados. 

Deu continuidade à reunião o Sr. Renato Chefe de Gabinete com os seguintes 

informes: 1) reforçou a importância da participação de todos nas audiências públicas 

sobre LPUOS, 2) sobre a liberação de 2 emendas nos valores de R$ 1.000.000,00 

e R$ 2.000.000,00 para execução de melhorias de bairros. 3) Que CPO está com 

lentidão para conceder as anistias devido a problemas na fiscalização, pois 

deveríamos ter 1 agente vistor para cada 4.000 munícipes e temos 1 agente vistor 



para cada 60.000,00 munícipes, o que torna a fiscalização praticamente 

impraticável. 

A Conselheira Maria Aparecida apresentou o projeto sobre a reutilização dos pneus 

que não tem o seu devido descarte. Dentre várias sugestões estão a utilização como 

jardineiras de chão, jardineiras de pendurar, utilização como cercas, brinquedos, enfim 

diversas sugestões. O projeto será disponibilizado a todos e sugeriu que na Praça 

Botucatu fosse realizado algum trabalho com pneus o que foi prontamente aceito por 

todos. O sr. Renato, Chefe de Gabinete, receberá o projeto também para 

que seja feito um estudo da possibilidade de utilização dos pneus nas praças que 

temos. 

Dando seguimento foi apresentado a todos a engenheira Dalva, chefe do CPDU, que 

se colocou à nossa inteira disposição para o que for preciso. 

A Conselheira Fátima fez a leitura da Ata da 19a reunião, a qual foi aprovada por 

todos. 

Com a chegada dos demais conselheiros demos início a eleição para os Cargos de 

Coordenador, Vice-coordenador, 1º Secretário e 2º Secretário. Após a candidatura dos 

conselheiros tivemos como resultado: Coordenador: Fátima Prudente, 

vicecoordenador: Deise Tomoco Oda, 1º Secretário: José Roosevelt Junior e 2º 

Secretário: Glaucia. 

A Conselheira Tânia Alba, representante do bairro de Moema, foi apresentada a todos. 

Esta assumiu no lugar de Rosângela Lurbe que acabou perdendo o mandato por faltas 

segundo o Regimento Interno. 


