
ATA DA 23A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO 
MUNICIPAL DE VILA MARIANA (CPM-VM), REALIZADA AO 3 DE 

NOVEMBRO DE 2015, NO AUDITÓRIO DA SUBPREFEITURA VILA 
MARIANA, NA RUA JOSÉ DE MAGALHÃES, Nº 500. 

 
Presença dos conselheiros: Catarina Rossi, Deise Tomoco Oda, 

Denise, Delfim, Edna Kobori, Fernando Prata, Helio Higuchi, José Roosevelt 

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

Marcos Marques, Fatima Prudente, Maria Aparecida Pinto, Oswaldo André 

Filho, Patricia Salinas Cicarelli, Raphael Popovic, Regina Laura. 

 

Às 19h foi iniciada a reunião, com a leitura da Ata da reunião de 6/10, 

aprovada por todos. Item 2 da pauta: o conselheiro José Carlos C. Cavalcanti 

iniciou o debate apresentando o cronograma de obras da Praça Botucatu 557. 

O chefe de gabinete Renato Jardim informou sobre os recursos disponíveis 

do CPM para o ano. Questionado sobre a utilização da verba para 

investimentos na praça, informou que seria possível, no que o conselho decidiu 

por unanimidade comprar tinta para a criação de um grafite nos muros. O 

conselheiro Cavalcanti se comprometeu a informar a quantidade necessária 

para a compra. Aproveitando o tema, sugeriu-se também utilizar a verba do 

Conselho para produzir materia de divulgação, no que foi aprovado por todos 

os presentes. Item 3, 4 e 5 da pauta: não foram realizadas reuniões dos grupos 

de trabalho. Item 6 da pauta: a coordenação passou informe das eleições que 

serão realizadas, tanto do Conselho Participativo quanto do Cades e Tutelar. 

Item 7 da pauta: a conselheira Edna Kobori passou informe sobre a Reunião 

Plenária para processo eleitoral do SAE. Item 8 da pauta: com relação a Cruz 

Vermelha do Brasil (Planalto Paulista) e Escola Estadual Martim Francisco (Vila 

Nova Conceição), ficou decidido que o Conselho enviará Ofício 

respectivamente a Câmara dos Vereadores e Subprefeitura Vila Mariana 

informando que o Conselho é a favor do processo de tombamento de ambas as 

áreas. Item 9 da pauta: Sem manifestação de munícipes. Item 10 da pauta: a 

coordenação informou que a Subprefeitura está iniciando um trabalho no 

sentido de transformar em bosque a área ao lado do novo Ecoponto. Item 

11 da pauta: os Conselheiros ficaram de indicar ruas para recapeamento. Item 

12 da pauta. A conselheira Cidinha apresentou novamente os problemas dos 



pontos de ônibus e a resposta da secretaria aos problemas. A conselheira 

Denise apresentou o problema da estátua do Cristo que foi roubada na Praça 

Dr. Afrodisio Vidigal; foram tiradas dúvidas com relação a rua de lazer e o 

fechamento de rua. 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 1/12/2015, 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. 


