
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE VILA MARIANA (CPM-VM), REALIZADA 

AOS 20 DE JULHO DE 2015, NO AUDITÓRIO DA SUBPREFEITURA VILA 

MARIANA, NA RUA JOSÉ DE MAGALHÃES, Nº 500. 

 

Presença dos conselheiros: Catarina Ferraz Rossi, Denise 

Delfim, Fernando Prata, José Roosevelt Junior, José Carlos Cavalcanti, Lilian 

Manzione, Fatima Prudente, Oswaldo André Filho, Ricardo Fraga Oliveira. 

Iniciada a reunião às 19h, foi informada a obra prioritária que deve receber o 

selo do CPM-VM, a saber: Unidade de Pronto Atendimento (UPA). 

A partir de então a equipe da Prefeitura passou a discorrer sobre as obras 

previstas para esta Subprefeitura e os problemas para que sejam realizadas, a 

saber: Centro de acolhimento de pessoas em situação de rua: não conseguiu 

atingir a meta por não conseguir o imóvel para locação. A conselheira Edna 

Kobori questionou a questão do terreno do Fundacentro. O terreno é Federal e 

Secretaria não conseguiu nada para se implantar. O espaço está abandonado. 

Daria para fazer serviço da saúde e assistência. A conselheira Denise Delfim 

fala do Clube Adamus e o benefício que foi dado a Unifesp – será que a 

Unifesp não pode contribuir para o serviço? A partir de então a equipe da 

Prefeitura elencou os problemas para se conseguir locar imóveis na cidade, e o 

CPM-VM se colocou à disposição para ajudar na questão. Foi informado 

também que o número de moradores em situação de rua na Sub Vila Mariana 

aumentou (mais de 200 pessoas), e que foi instlado trailler no Viaduto 

Jabaquara (SEAS) para a questão dos usuários de crack. Núcleo de 

Convivência para Moradores em Situação de Rua (Whitaker): vai ficar na Igreja 

(onde fica o CCA e o núcleo de idosos) Suzana, coordenação de planejamento 

cicloviário da CET, explicou como estavam sendo geridas as obras das 

ciclovias na Vila Mariana, informando que a meta é de se implantar até 0s 

400km até o ano que vem, apresentando os mapas. Nada mais tendo a tratar o 

agradeceu a todos e deu como encerrada a reunião às 20h50min. 


