ATA DA 24A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO
MUNICIPAL DE VILA MARIANA (CPM-VM), REALIZADA AO 1 DE
DEZEMBRO DE 2015, NO AUDITÓRIO DA SUBPREFEITURA VILA
MARIANA, NA RUA JOSÉ DE MAGALHÃES, Nº 500.
Presença dos conselheiros: Catarina Rossi, Edna Calvo Leite, Edna
Kobori, Flavio Carrança, Fernando Prata, Glaucia Fonseca, José Roosevelt
Junior, José Carlos Cavalcanti, Lais Galhardi, Marcio Naoki, Marcos Marques,
Fatima Prudente, Emy Hirakawa, Maryleide Nascimento, Raphael Popovic,
Ricardo

Fraga

Oliveira.

Às 19h foi iniciada a reunião, com a discussão sobre a eleição do
conselho, com a presença dos candidatos ao Conselho Participativo. A
coordenação informou que a eleição se daria através de cédula de papel e a
eleição seria de modo manual. Findada as discussões sobre o tema, passou-se
ao

item

2

da

pauta – leitura da ata – que foi aprovada por unanimidade. Item 3 da pauta:
antes de iniciar as discussões sobre a pauta, foi debatido o tema da verba do
Conselho. Ficou decidido que deveremos ter: banners, armário, computador,
impressora, faixa de evento e um material de divulgação (folheto ou jornal).
Item 4: Com relação ao parquinho da comunidade Mauro, a conselheira Edna
Kobori informou que ainda não saiu nada conforme prometido. Com relação ao
WiFi, o conselheiro Fernando informou a necessidade da se conseguir WiFi
para a praça Botucatu; o conselheiro Junior informou que participou do
lançamento do edital para instalação de WiFi na cidade, e que serão
cadastradas as praças Botcatu, Rosa Alves e Maynard Krause. A conselheira
Cidinha voltou a falar da questão do gradil do Parque Ibirapuera e solicitou
posição da Prefeitura sobre o assunto. Item 5 da pauta: a moradora Marcia
Groeninga pediu apoio com relação a eleição do Conselho Gestor AE Ceci no
dia 2/12. Item 6 da pauta: sem informes. Item 7 da pauta: Ata aprovada. Diante
do encerramento da pauta e nada mais tendo a se tratar, encerrou a reunião às
21h, lembrando que a próxima Reunião Ordinária está agendada para o dia
2/2/2016, terça feira, às 18h30 em primeira chamada, no auditório da
Subprefeitura da Vila Mariana cito à Rua José de Magalhães, 500. Eu José
Roosevelt Junior, secretário, lavrei a presente ata.

