
ATA DA 21A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO 
MUNICIPAL DE VILA MARIANA (CPM-VM), REALIZADA AO 1º DE 
SETEMBRO 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, Edison Amodeo, Edna Kobori, Fernando Prata, Helio Higuchi, 

José Roosevelt Junior, José Carlos Cavalcanti, Lais Galhardi, Lilian Manzione, 

Marcio Naoki, Marcos Marques, Fatima Prudente, Emy Hirakawa, Maryleide 

Nascimento, Oswaldo André Filho, Patricia Salinas Cicarelli, Raphael Popovic, 

Regina Laura, Ricardo Fraga Oliveira, Rubens Sammarco. 

 
Às 18h45, foi iniciada a reunião. O conselheiro José Carlos C. Cavalcanti 

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

informando que providenciou um rateio entre as pessoas para conseguir fazer 

parte das obras (compra de ladrilho colorido), uma vez que a Prefeitura 

informara não havia recursos para tal aquisição. Após a explanação do 

conselheiro Cavalcanti passou-se ao item 2 da pauta – aprovação da ata da 

Reunião Ordinária de 4/8/2015, aprovada por unanimidade. Com relação aos 

itens 4, 5 e 6 – Grupos deTrabalho, foi informado que não foram feitas reuniões 

no último mês. A respeito do item “6” da pauta, ficou decidido que deverá 

ser enviado ofício à CET solicitando os estudos de impacto no trânsito dentro 

dos limites da Sub-VM (ciclovias e redução de velocidade). Sobre o item 7, 

solicitou-se que a Subprefeitura de Vila Mariana envie ofício ao CET sobre a 

travessia de pedestres para acesso ao Parque Ibirapuera. Ficou decidido que 

no item 8 da pauta a Subprefeitura iria analisar maneiras de se conservar o 

local. Sobre o item 9 da pauta, a conselheira Lais e a coordenadora Fatima 

informaram que estavam providenciando o material para auxiliar os 

conselheiros em seu trabalho. Ficou decidido que após a finalização do 

material será decidido como será passado aos demais conselheiros. O 

conselheiro Ricardo Fraga lembrou ainda do material produzido pelo CPM 

acerca da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. O conselheiro 

Fraga ficou de enviar cópia para que seja providenciada as impressões. Com 

relação a indicação de ruas de lazer (item 10), a Subprefeitura Vila Mariana 

informou que vai realizar audiência pública para tratar do assunto. No item 11, 

a coordenação informou sobre as últimas notícias das eleições. O item 12 



(Evento do CPM-VM) ficamos no aguardo da finalização das obras da Praça 

Botucatu. Item 13 (visita aos Distritos): serão retomadas e informadas 

posteriormente, na dependência de agenda da Subprefeitura. Item 14 (projeto 

de animais): a coordenadora Fatima Prudente pediu autorização para 

encaminhar o projeto apresentado por ela à Prefeitura, no que foi aceito 

por unanimidade. Item 15: sem apresentações. Item 16: sem informes. Diante 

do encerramento da pauta e nada mais tendo a se tratar, a coordenadora 

Fátima encerrou a reunião às 20h45, lembrando que a próxima Reunião 

Ordinária está agendada para o dia 6/10/2015, 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 


