ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE VILA
MARIANA realizada aos 5 de agosto de 2014.
1) Às 18h30 foi iniciada a reunião que contou com a presença dos seguintes
conselheiros, Alessandro L. O Azzoni, Andrea Taiyoo, Catarina C. F. Rossi, Denise
Delfim, Edison Amodeo, Edna Calvo Leite, Edna M. Kobori, Flavio Carrança,
Fernando Shiguemichi, Gláucia M. Silva Fonseca, Helio Higuchi, José Roosevelt
Junior, Laís F. F. Galhardi, José Carlos C. Cavalcanti, Lilian Manzione, Marcio
Naoki, Marcos A. F. Marques, Maria Aparecida Pinto, Maria de Fátima C.
Prudente, Marcia Emy Hirakawa, Maryleide N. Camargo, Patrícia S. Cicarelli,
Raphael R. Popovic, Regina Laura M. de Faria, Ricardo Fraga Oliveira, Ricardo
Ishikawa, Roberto Y. Nagai e Enrique Martins, conforme lista de presença
devidamente arquivada.
2) O Sr. Armindo e o Sr. Fernando expuseram sobre o processo de participação
popular na discussão da revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do
Solo, após a aprovação do Plano Direto. Haveria uma Oficina Participativa no dia
8 ou 29/11 e um encontro no dia 22/9 de exposição das zonas. Posteriormente
o Pleno decidiu ser esta “A” questão do momento, a causa comum, e que várias
reuniões deveriam ser marcadas para tratar do tema. Estratégias de ampliação
desta discussão a toda comunidade serão traçadas.
3) Conselheiro Hélio expôs a carência que o Planalto Paulista tem de áreas verdes
e propôs a construção de um boulevard na Av. Irerê entre a Al. Dos Araés e Al.
Dos Uapés. A orientação do Pleno foi no sentido de que o Conselheiro desse
continuidade ao estudo da proposta apresentada, apresentando projeto numa
escala mais detalhada.
4) Sobre o caso apresentado pelo Conselheiro Cavalcanti acerca da área localizada
na Rua Botucatu, 557, deliberou-se por encaminhar Ofício ao Executivo em que
conste o total apoio do CPM-VM à mudança pretendida – qual seja, a de
transformar a área de uso dominial para uso comum, questionando sobre o
andamento do processo 2013-0.283.567-1. Este ofício seria encaminhado a
decidir, talvez ao Secretario de Planejamento, à Diretora Divisão de Gestão do
Patrimônio Imobiliário ou ainda à Corregedoria, em decorrência da morosidade
de definição. Um grupo de Conselheiros acompanhará o Sr. Cavalcanti ao local
em que está o Processo Administrativo para dar vistas ao Processo
Administrativo. Já são 18 meses de tramitação sem atender ao anseio da
população, pelos abaixo-assinados anteriormente apresentados, corroborado
agora pela aprovação do CPM-VM.
5) Pela Conselheira Edna Kobori foi exposto a situação de uma pequena área verde
existente na Al. Tacaúna com a Av. Maria Whitaker que hoje encontra-se
totalmente abandonada fazendo com que as crianças não tenham onde brincar.
Ela conversou com algumas pessoas do bairro e ONGs que se dispuseram a
ajudar na revitalização e manutenção da pequena praça. Trata-se, assim como a

área do Cons. Helio, de elaboração de projeto mais detalhado. O Pleno
deliberou pela continuidade dos estudos, fazendo parte de um Banco de
Projetos em formação que estariam orçados e prontos a serem implantados.
6) O pedido de afastamento temporário em decorrência da disputa do pleito
estadual legislativo, solicitado pela Conselheira Maria Aparecida Pinto, foi
concedido baseado no art. 84, IV do Regimento Interno. Duração até a data de
eleição correspondente.
7) Em relação à falta dos Conselheiros, alertou-se a todos o que preceitua o art. 76
do Regimento Interno.
8) A Conselheira Edna Calvo solicitou que até o dia 10 de agosto deve-se
encaminhar a ela opinião e proposta sobre o Regimento Interno do CPOP que
será votado posteriormente. Informou também que todos os assuntos tratados
nas temáticas do CPOP estão no site http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br.
9) A Conselheira Fátima ficou de elaborar um Ofício dirigido à CET solicitando
informações sobre a obra já iniciada no Viaduto Santo Amaro que passa em
cima da Av. Bandeirantes.
10) Por demanda do Conselheiro Junior, foi colocada em votação e aprovada
posição a favor da implantação do 94º DP no Distrito de Moema, assim como
apoio ao abaixo-assinado para sua concretização.
11) Por iniciativa do Conselheiro Junior, acerca do Projeto de Lei nº 01-00858/2013
que versa sobre a inclusão do nome das bacias hidrográficas nas placas
denominativas de ruas e logradouros, será encaminhado Ofício ao
Excelentíssimo Prefeito comunicando nosso apoio ao PL apresentado pelo
vereador Ricardo Young.
12) Dando continuidade ao convite feito pelo nosso Subprefeito de conhecer
melhor os distritos tentaremos agendar a primeira visita para o dia 30/08.
13) Marcada Reunião Extraordinária para o dia 12/8/2014 às 18h30 no auditório da
Subprefeitura da Vila Mariana, cujo motivo principal seria deliberar sobre os
valores disponibilizados à Sub-VM que necessitariam do aval do CPM-VM para
serem gastos.
14) Por iniciativa do Cons. Junior, o CPM-VM discutiu sobre e firma a posição de
apoio à manutenção da Feira de Orgânicos no Modelódromo do Ibirapuera.
15) Serão selecionados alguns processos de fiscalização para maior
acompanhamento pelo GT Fiscalização, sendo que este GT definiria os projetos,
sem prejuízo de que todos os conselheiros pudessem enviar suas demandas.
16) Por iniciativa do Cons. Junior, será feito um convite ao movimento denominado
Café Hacker, facilitadores de acesso às informações públicas, para que nos
brinde com sua visita e ensinamento.
17) Por iniciativa da Sub-VM está em tratativa com a faculdade FIAM/FAAM a
possibilidade de parceria com o CPM-VM para a disponibilidade de que seus
alunos desempenhem funções de atividades extra e intra curriculares de

elaboração de projetos arquitetônicos e urbanísticos propostos pelo CPM-VM.
Seria de grande valia para o CPM-VM todos assim entenderam, devendo ser
objetivo do CPM-VM buscar parcerias neste sentido.
18) Está sendo tratado junto com o Coordenador de Comunicação da Sub-VM a
possibilidade de que o CPM-VM tenha um espaço no site oficial da Sub-VM
assim como ocorre com o CADES.
19) Todas reuniões dos GTs deverão ter pauta e elaboração de ata.
20) Faz-se constar que a partir desta reunião o CPM-VM valeu-se da ferramenta da
internet com projeção via datashow, ferramenta entendida como primordial
para ao acesso às informações (dados, mapas, fotos, imagens de satélite etc.).
Agradecimento à Sub-VM pela pronta disponibilidade, em especial ao Sr.
Emerson da Silva Cardozo. O calendário com os encontros até ao fim do ano já
foi encaminhado à Sub-VM, inclusive os dos GTs, para q tal ferramenta seja
sempre disponibilizada.
21) Alertou-se a todos sobre o encontro que haverá dia 19/8 às 18h30, promovida
pelo GT de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, com as duas Gerências de
Engenharia de Tráfego Sul e Sudoeste, que abarcam a área da Sub-VM.
Importante a presença de todos para iniciar um diálogo com este órgão. Convite
aos moradores é benvindo e serão comunicados da nossa reunião os Consegs.
22) Às 21h a reunião deu-se por encerrada, podendo finalmente todos terem acesso
aos comes e bebes trazidos gentilmente pela Conselheira Fátima.
23) A próxima reunião ordinária ocorrerá dia 2/9/14, às 18h30.

São Paulo, 5 de agosto de 2014.
Conselho Participativo Municipal Vila Mariana
Ricardo Fraga
Coordenador

