ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE VILA
MARIANA REALIZADA AOS 03 DE SETEMBRO DE 2014.
1) Às 18h30 foi iniciada a reunião que contou com a presença dos seguintes
conselheiros, Alessandro L. O Azzoni, Deise Tomoco Oda, Edna Calvo Leite,
Edna M. Kobori, Flavio Carrança, Fernando Shiguemichi, Helio Higuchi,
Henrique Calandra, José Roosevelt Junior, Laís F. F. Galhardi, José Carlos C.
Cavalcanti, Marcio Naoki, Marcos A. F. Marques, Maryleide N. Camargo,
Oswaldo André Filho, Patrícia S. Cicarelli, Raphael R. Popovic, Regina Laura M.
de Faria, Ricardo Fraga Oliveira, Ricardo Ishikawa, Rosângela Lurbe, Enrique
Martins, Marcia Groenninga e Bruno M. Mariom conforme lista de presença
devidamente arquivada.
2) Justificaram suas ausências Catarina Rossi – compromisso assumido
anteriormente, Edison Amodeo – pós cirurgia, Glaucia M. Silva Fonseca –
contratempo, Lilian Manzione – problema de saúde em família, Marcia Emy
Hirakawa – motivo profissional, Maria de Fátima C. Prudente – reunião com o
Secretário do Meio Ambiente, Roberto Y. Nagai – viagem, Rosana Miranda –
curso e Rubens Paulo Sammarco – curso. Não justificaram suas ausências:
Denise Delfim, José Carlos K. Suzuki e Oswaldo Daud.
3) Em decorrência das decisões ocorridas na reunião Extraordinária de
12/08/2014, o Pleno iniciou a presente Reunião colocando em pauta os
projetos que, segundo demanda da Subprefeitura Vila Mariana (SP-VM),
deveriam ser aprovados pelo CPM VM para que o recurso fosse
disponibilizado. A respeito deste recurso, o qual a CPM VM ainda não sabia a
origem, o Coordenador explicou que, em conversa com ATOS/SMSP, foi
informado que este recurso não provém de FUNDURB e que provavelmente
deve ser recurso oriundo da dotação 1170 – Melhoria de Bairro, criado a partir
do orçamento do ano passado; portanto este recurso proveria de
descongelamento / remanejamento o que, a priori, e a se questionar, estariam
vinculados a projetos específicos orçados no ano de 2014. Em decorrência da
Coordenadoria de Obras e Projetos (COP) da SP VM não haver proposto
novo(s) projeto(s) ao CPM VM, os apresentados pelos Conselheir@s e que
foram objeto de discussão foram os seguintes projetos: 2.1 - A Conselheira
Edna M. Kobori apresentou projeto de Requalificação da Praça Mauro; 2.2- A
Conselheira Laís F. F. Galhardi apresentou projeto de Requalificação para a
Praça Benjamin Reginato na Rua Potengi (Saúde); os Conselheiros Raphael R.
Popovic e José Roosevelt Junior apresentaram os projetos, a seguir: 2.3 - Praça
R. Ferdinando Galiani, 1 – Vila Mariana – melhoramentos de uma forma geral;
2.4 - Av. Bosque da Saúde, 460 – ao invés de rotatória com blocos, uma com
jardim; 2.5 - R. Jorge Massara Fagundes x Rua Professor Aprígio Gonzaga
(Parque Imperial) – melhoramentos de uma forma geral; 2.6 - R. Jorge Massara
Fagundes x Rua Irineu Reis (Parque Imperial) – melhoramentos de uma forma

geral; 2.7 - Av. dos Bandeirantes x Rua Ismael Gomes Braga (Planalto Paulista)
por ser sem saída criar uma área verde ao final dela (neste item os
Conselheiros lembraram que diversas ruas do Planalto Paulista com a Av. Dos
Bandeirantes são sem saída e deveriam receber área verde e permeável; 2.8 Av. dos Bandeirantes x Av. dos Iraés – melhoramentos de uma forma geral; 2.9
- Av. Miruna x Av. Moreira Guimarães (Moema) – área está somente gramada
e sujeita à invasão, que poderia ser cercada e virar um espaço de lazer; 2.10 Rua Botuquara (Saúde) – área verde em toda sua extensão necessita
melhorias; 2.11 - Confluência das ruas José Vicente de Azevedo x R. Dr.
Mamede Gomes da Silva (Saúde) – criar uma rotatória verde; 2.12 - Rua
Agostinho Rodrigues x Rua Leandro Dupret – colocação de bancos e
brinquedos para as crianças; 2.13 - Área na Av. Helio Pelegrino próximo ao
número 574 (Moema) – criação de área verde (pois área corre o risco de
invasão); 2.14 – Pelo Conselheiro Henrique Calandra foi colocado que a Casa
de Cultura e Convívio da Vila Mariana necessita de recurso para que as oficinas
gratuitas à comunidade tenham continuidade, já que muito de sua
programação foi iniciada e interrompida em decorrência da falta de recursos.
Os Projetos 2.1 e 2.2 foram gentilmente elaborados e apresentados pela
Conselheira Deise Oda, com a inclusão de orçamento, memorial descritivo e
respectivas plantas / projetos, sendo que os demais estão em fase de
detalhamento. Colocados em votação os projetos acima elencados, foram
todos aprovados por unanimidade pelos Conselheir@s. Vale ressaltar que
todos estes projetos, com exceção o da Casa de Cultura, já haviam sido
encaminhados à Chefia de Gabinete e ao COP VM previamente a esta reunião
para conhecimento. Entende-se ser de competência da COP a elaboração final
destes projetos, nas formas material e processual exigidas pelos trâmites do
executivo municipal; sendo também entendido que a execução destes
trâmites, com o valor final de cada uma das 13 intervenções propostas,
transparecidas ao CPM VM, dê-se num período razoável, já que se vinculam à
execução orçamentária de 2014.
Observa-se ainda que a Associação Amigos do Planalto Paulista (SAPP), na
pessoa do Conselheiro Helio Iguchi, apresentou um Relatório minucioso a
respeito dos problemas relacionados à iluminação. Com o apoio de todo o
CPM-VM, deliberou-se que este relatório seria entregue em mãos ao Chefe de
Gabinete da SP VM, que o encaminharia à ILUME, responsável pela área para
que tome as devidas providências. Em tempo: esclarece-se que o devido
relatório já foi protocolado na SP VM;
4) Em seguida discutiu-se a Festa da Primavera no Terreno da Praça que se
realizará no dia 21/09/2014. O Conselheiro Cavalcanti brindou-nos com sua
explanação em que se expôs os aspectos objetivos e subjetivos da festa, a
infraestrutura, organização, custeio e organização necessários, o significado do
evento e seus aspectos culturais e participativos, além de sua dimensão social,

melhorias e manutenção da futura praça. Foi feita uma arrecadação simbólica
entre os Conselheir@s, arrecadando-se o montante de duzentos e quarenta
reais; Em tempo: após reunião com o gabinete no dia seguinte à reunião do
Pleno, acertou-se que a Festa passará para o dia 12/10/2104;
5) Dando continuidade às conversas iniciadas com a CET, com a qual foi realizada
reunião no dia 19/03/14 com o gerente da Engenharia de Tráfego Sudoeste,
decidiu-se por convidar o Sr. Valtair Ferreira Valadão, Gerente da Engenharia de
Tráfego Sul;
6) Por iniciativa do Conselheiro Flavio Carranca discutiu-se a situação do Planetário
Ibirapuera que encontra-se fechado há muito tempo. O Sr. Antonio Cleston, que lá já
trabalhou, fez uma breve apresentação dos problemas existentes, sendo
posteriormente deliberado pelo Pleno o encaminhamento à Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente (SVMA) de uma carta solicitando informações mais precisas a
respeito do porquê de tão importante equipamento público estar fechado há
tanto tempo e o que vem sendo feito para que o mesmo seja reaberto;

7) A Conselheira do CPM-VM Edna Calvo e a Conselheira do CADES Marcia Groeninga
falaram sobre o terreno ocupado pela SP-VM na R. Loefgreen com R. Botucatu e a
implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA); foi requerido pela
Conselheira Edna, através do TID 12.519.958, solicitação de vistas ao processo nº
2012-0341714-0 que trata do assunto, mas que ainda não lhe foi propiciada a vista. O
pleno deliberou que o Coordenador do CPM-VM pessoalmente acompanharia a
Conselheira para dar vistas ao processo; caso não fosse possível, seria encaminhado
Ofício do CPM-VM ao Subprefeito;

8) Comunicado aos Conselheir@s que daqui em diante seria uniformizado todo o
Ofício encaminhado pelo CPM-VM, nos moldes ao apresentado pelo
Conselheiro Cavalcanti; o modelo seria encaminhado a tod@s;
9) Repassado a tod@s os Conselheir@s a agenda de setembro de 2014;
10) Posteriormente a Conselheira Patrícia S. Cicarelli expôs sua intenção de que os
Conselheir@s passem a ter mais autonomia e poder para exercerem
efetivamente fiscalização na SP-VM. Discutiu-se a possibilidade (e dificuldade)
que teriam os Conselheir@s em exercer poder de polícia, sendo decidido que a
Conselheira Patrícia iria analisar melhor tal situação, apresentando
posteriormente um estudo ao Pleno;
11) Alertou-se os Conselheir@s da importância da Audiência Pública do dia
6/9/14 a respeito da elaboração do Orçamento Anual de 2015, solicitando a
todos que se esforcem para estarem presentes;
12) Pelo Conselheiro Ricardo Fraga Oliveira foi apresentada a intenção de que se
passe a ter duas reuniões do Pleno por mês, e que os cinco Grupos de
Trabalho, que atualmente se reúnem uma vez por mês cada um, passem a se
reunir por demandas específicas;
13) Comunicado a todos que o Conselheiro José Carlos K. Suzuki, com a falta desta
reunião, perdeu seu mandato conforme dispõe o artigo 76. inciso II do

Regimento Interno do CPM-VM. Observa-se que foi tentado o contato com o
Conselheiro, sem lograr êxito, já que o telefone por ele disponibilizado nunca
atende as ligações. Em decorrência, por entender-se impossível exercer o
direito à ampla defesa expressa no inciso VII do artigo supra citado, seu
suplente, Fernando Rodrigo Prata, portador do RG n.º 19.266.888-2 e inscrito
no CPF sob n.º 130.240.098-33 será comunicado, conforme dispõe o inciso VIII
do mesmo Regimento;
14) Faz-se ainda constar que na reunião Ordinária ocorrida em 6/5/2014
Justificaram suas ausências Hélio Higuchi – viagem ao exterior, José Carlos
Cavalcanti – forte gripe, José Carlos K Suzuki – viagem ao exterior, Lilian C.
Manzione – viagem por problemas na família, Rosana Miranda – lançamento
do livro EDUSP e Rosângela Lurbe – viagem ao exterior. Não justificou sua
ausência Henrique Calandra. Na reunião Ordinária ocorrida em 3/6/2014
justificaram suas ausências: Fernando Shiguemichi – viagem ao exterior, Helio
Higuchi – viagem ao exterior, Laís F. F. Galhardi – pós cirurgia, Marcia Emy
Hirakawa – curso profissional e Marcio Naoki – viagem a trabalho. Não
justificaram suas ausências: Catarina C. Ferraz Rossi, Deise Tomoco Oda, José
Carlos K. Suzuki, Maria de Fátima C. Prudente, Oswaldo Daud, Oswaldo André
Filho, Raphael C. Popovic, Ricardo Ishikawa, Rosângela Lurbe. Na reunião
Ordinária ocorrida em 1/7/2014 justificaram suas ausências Lilian Manzione –
viagem, Oswaldo André Filho – trabalho, Ricardo Ishikawa – reunião com o
Cônsul do Japão e Roberto Y. Nagai – trabalho vinculado a FIFA. Não
justificaram suas ausências: Henrique Calandra, José Carlos K. Suzuki, Glaucia
M. S. Fonseca, Rosângela Lurbe e Rubens Sammarco. Na reunião Ordinária
ocorrida 5/8/2014 justificaram suas ausências: Deise Tomoco Oda –férias e
Rosana Miranda – greve dos professores da USP e Assembléia. Não
justificaram suas ausências: Henrique Calandra, José Carlos K. Suzuki, Oswaldo
André Filho, Oswaldo Daud, Rosângela Lurbe e Rubens Sammarco;
15) A próxima reunião ordinária ocorrerá dia 7/10/14, terça-feira, às 18h30.
16) Às 20h30 a reunião deu-se por encerrada pelo Coordenador Ricardo Fraga
Oliveira.

