
ATA DA 22A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 
DE VILA MARIANA (CPM-VM), REALIZADA AO 6 DE OUTUBRO DE 2015, NO 

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

 
Presença dos conselheiros: Edna Kobori, Fernando Prata, 

Helio Higuchi, José Roosevelt Junior, José Carlos Cavalcanti, Lais 

Galhardi, Marcio Naoki, Marcos Marques, Maria Aparecida Pinto, Fatima Prudente, 

Oswaldo André Filho, Patricia Salinas Cicarelli, Raphael Popovic, Ricardo Fraga 

Oliveira, Ricardo Ishikawa. 

 

Às 19h foi iniciada a reunião, com a leitura da Ata da reunião de 1/9, 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, informando o 

andamento e necessidades da Praça. Item 3 da pauta: ficou estabelecido que as 

discussões sobre o terreno do Detran seriam feitas no âmbito do GT de 

Desenvolvimento Urbano. Item 4 da pauta: foram informados os andamentos do GT de 

desenvolvimento social, que está no aguardo do mapa dos equipamentos da 

Prefeitura na Vila Mariana. Item 5 da pauta: o GT de Finanças não fez reunião no mês. 

Item 6 da pauta: sobre a organização dos Grupos de Trabalho, a coordenadora Fátima 

pediu empenho para que todos participem dos trabalhos. Item 7 da pauta: a 

coordenação passou informe sobre a prorrogação das inscrições do CPM, uma vez 

que seria preciso se adequar ao decreto que institui cotas para as mulheres; fez-se 

também convite para inscrição à eleição do CADES. Item 8 da pauta: foi sugerido que 

os conselheiros se organizem para que em 2016 os próximos conselheiros consigam 

trabalhar mais facilmente. Item 9 da pauta: sobre o evento do CPM, a coordenadora 

reforçou a ideia de finalizarmos a gestão com um evento. Sugeriu-se que 

ele poderia ser feito na Praça Botucatu. Item 10 da pauta: não houve manifestação. 

Item 11 da pauta: não houve informes. Diante do encerramento da pauta e nada mais 

tendo a se tratar, encerrou a reunião às 20h45, lembrando que a próxima Reunião 

Ordinária está agendada para o dia 3/11/2015, 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. 


