
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL DE VILA MARIANA REALIZADA AOS 02 DE DEZEMBRO DE 

2014. 

1) Às 18h30 foi iniciada a reunião que contou com a presença dos seguintes 

conselheiros, Alessandro L. O Azzoni, Catarina C. Ferraz Rossi, Deise Tomoco Oda, 

Denise Delfim, Edna M. Kobori, Fernando R. Prata, Fernando Shiguemichi, Glaucia M. 

Silva Fonseca, Hélio Higuchi, José Roosevelt Junior, Laís F. F. Galhardi, José Carlos 

C. Cavalcanti, Lilian C. N. Manzione, Marcio Naoki Okamura, Marcos A. F. Marques, 

Maria A. Pinto, Maria de Fátima C. Prudente, Marcia Emy Hirakawa, Maryleide N. 

Camargo, Oswaldo André Filho, Patrícia S. Cicarelli, Raphael R. Popovic, Regina 

Laura M. de Faria, Ricardo Fraga Oliveira, Roberto Y. Na-gai. Marcaram presença 

também Marcia Groeninga e Cristina Abi Jabbour conforme lista de presença 

devidamente arquivada. 

 2)Justificaram suas ausências Edison Amodeo – cirurgia dentária e Rosana 

Helena Miranda - trabalho. Não justificaram suas ausências: Andrea Taiyoo, Edna 

Calvo Leite, Henrique Calandra, Oswaldo Daud, Ricardo Ishikawa, Rosângela Lurbe, 

Rubens P. Sammarco e Enrique S. Martins. 3)Em relação a verba de R$ 7.734,00 

(sete mil setecentos e trinta e quatro reais) destinada aos Conselhos da Vila Mariana, 

ficou decidido que veremos a viabilidade de fazermos 100 cópias do Relatório sobre 

LPUOS e também produzirmos folhetos e banners informando a população das ações 

do CPMVM.  

4)Quanto aos demais Conselhos existentes na Sub Vila Mariana a Conselheira 

Laís fez o pedido pessoalmente ao Subprefeito João Carlos e ao Sr. Armindo do 

Gabinete e este a pedido do nosso Subprefeito ficou de encaminhar por escrito. Este 

levantamento dá-se em cumprimento ao art. 18 do Decreto 54.156/13.  

5)Em relação aos Projetos Prioritários do Programa de Metas, onde a 

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEMPLA) abriu prazo 

para que os Conselhos Participativos Municipais pudessem alterar as metas ora 

escolhidas, o CPMVM entendeu por bem continuar com as metas já elegidas 

anteriormente, a saber: Serviço de Acolhimento Institucional a população em Situação 

de Rua, Unidade de Pronto Atendimento, Centro de Atenção Psicossocial e 67,60 km 

de vias cicláveis. 

 6)No tocante a área localizada na Rua Botucatu, nº 557 no dia 11/12/2014 às 

11:00h haverá um encontro com o idealizador dos parklets para estudar a viabilidade 



de se fazer um projeto para esta área que atenda aos anseios da população. 

Aproveitando a oportunidade o Conselheiro Cavalcanti agradeceu o empenho do 

CPMVM, pois com a força deste Conselho e o empenho da Subprefeitura foi possível 

realizar a festa ocorrida em 12/10/2014.  

7)O CPMVM após os diversos encontros para discutir sobre a LPUOS elaborou 

um Relatório onde constam todas as solicitações da Vila Mariana o qual será entregue 

na Câmara Municipal de São Paulo.  

8)Gostaríamos de informar a todos que o CPMVM agora possui um espaço no 

site da Subprefeitura da Vila Mariana onde consta a informação da ata da última 

reunião Ordinária, a data da próxima reunião Ordinária e a pauta desta reunião. 

Agradecemos o Sr. Victor Plese da Assessoria de Comunicação que faz estas 

publicações tornando público todos os atos do CPMVM.  

9)Todos os Conselheiros concordaram que ainda em dezembro deverá ser 

marcada uma reunião com as ZEIS localizadas nos distritos que abrangem a 

Subprefeitura de Vila Mariana para que seja feita uma aproximação entre o CPMVM e 

a população a fim de tentarmos uma comunicação eficiente ajudando-os no que for 

necessário e estiver ao nosso alcance.  

10)Foi reforçada a informação de que no dia 15/12/2014 no Telecentro APAE 

teremos a Oficina de Monitoramento das Metas promovida por SEMPLA com início às 

19h.  

11)Dando continuidade ao que foi acordado na primeira reunião Ordinária 

deste Conselho em janeiro de 2014, as reuniões Ordinárias de 2015 ocorrerão sempre 

as primeiras terçasfeiras do mês no auditório da Subprefeitura da Vila Mariana com 

início às 18:30h. Excepcionando-se o mês de janeiro que a mesma ocorrerá no dia 

13/01/2015 às 18:30h. Fica desta forma estabelecido o calendário das reuniões 

Ordinárias do CPMVM para o ano de 2015.  

12)O CPMVM gostaria de deixar registrado o seu descontentamento com a 

Oficina sobre LPUOS ocorrida no dia 29/11/2014 no Colégio Arquidiocesano por não 

terem chamado para compor a mesma o Coordenador do CPMVM, o que havia sido 

comunicado que ocorreria e constava no cronograma. E também deixa registrado que 

todos os Conselheiros ali presentes não tiveram a oportunidade de colocar para os 

demais participantes o que havia sido discutido e decidido pelo Conselho.  



13)Foi aberta a palavra para que os Conselheiros pudessem discorrer por 2 

minutos sobre suas realizações ao longo do ano. O Conselheiro José Roosevelt Junior 

ressaltou o empenho do atual Coordenador, Ricardo Fraga, no sentido de formular 

uma proposta sólida sobre a LPUOS, bem como do ex-Coordenador, Alessandro 

Azzoni, no sentido de consignar o Regimento Interno e instalar o CPMVM. Além disso, 

o Conselheiro Junior discorreu sobre o desenvolvimento dos seus trabalhos, a saber: 

a) luta pela capacitação dos Conselheiros através de um curso de formação; b) 

proposta apresentada ao CPMVM de um sistema de comunicação próprio, que está 

até sendo estudado pela Secretaria de Assuntos Governamentais para ser implantado 

por todo o Conselho; c) encaminhamento de local (Hospital Santa Cruz) para a 

apresentação do Plano Diretor com o vereador Nabil Bonduki; d) encaminhamento de 

apoio do CPMVM para a implantação da 94º DP no Distrito de Moema; e) 

encaminhamento do apoio ao Projeto de Lei do vereador Ricardo Young, que versa 

sobre a inclusão do nome das bacias hidrográficas nas placas denominativas de ruas 

e logradouros; f) encaminhamento sobre o apoio do CPMVM à manutenção da Feira 

de Orgânicos no Modelódromo do Ibirapuera; g) convite ao movimento denominado 

Café Hacker, facilitadores de acesso às informações públicas, onde está sendo 

negociada uma oficina sobre transparência e lei de acesso à informação; h) 

apresentação, em conjunto com o Conselheiro Raphael Popovic, de 11 espaços 

públicos que poderiam ser objeto de reforma pela Subprefeitura Vila Mariana, fazendo 

um contraponto com a proposta apresentada pelos técnicos da Subprefeitura; i) 

proposta de mobilidade urbana para funcionários públicos através das bicicletas, 

desenvolvida em conjunto com o assessor Victor Plese, e que já foi distribuído ao 

gabinete do vereador Nabil Bonduki e da vice-prefeita Nadia Campeão; j) proposta de 

recuperação e valorização das nascentes de rios e córregos dentro da Subprefeitura 

Vila Mariana; l) onze propostas encaminhadas à discussão da LPUOS e acresentadas 

ao documento final; m) proposta de um Parque Linear na atual viela sanitária do 

Córrego Uberabinha; m) acompanhamento com a Rede Nossa São Paulo de um 

aplicativo para celular para o Monitoramento de Metas que está sendo desenvolvido 

por eles; n) participação da audiência pública na Câmara dos Vereadores sobre o 

orçamento das Subprefeituras, onde encaminhei propostas sobre a estrutura da 

Subprefeitura Vila Mariana (nova área física), processos de poda e/ou remoção de 

árvores, investimento nas áreas de ZEIS, descentralização e mais recursos para a 

Subprefeitura; o) apresentação de contribuições à Proposta de Lei Orçamentária 2015 

via audiências públicas – construção de Parque Linear no Córrego Uberabinha e a 

revitalização de sua bacia; urbanização das favelas Mauro I e II; implantação de 

política mais consistente para moradores em situação de rua; p) acompanhamento de 



reuniões de governo local, secretarias e do Cades; q) visita com as Conselheiras Laís 

Galhardi e Deise Oda à central de triagem de lixo, onde pude trazer informações sobre 

a coleta que foram repassadas a prédios que ainda não utilizavam o serviço em 

Moema; r) participação na Festa da Praça com a criação e produção de cartazes e e-

mail marketing de divulgação, cartazes sobre os rios de São Paulo e dentro da 

Subprefeitura Vila Mariana; – e s) participação nos Grupos de Trabalho, inauguração 

do primeiro parklet na Vila Mariana, abertura da Chácara do Jóquei, participação nos 

Consegs Brooklin e Campo Limpo orientando e informando a população.  

14)A próxima reunião ordinária ocorrerá dia 13/01/15, terça-feira, às 18h30h.  

15)Às 20h a reunião deu-se por encerrada pelo Coordenador Ricardo Fraga 

Oliveira. 


