ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA VILA MARIANA (“CPM-VM”)
Realizada em 4 de abril de 2017.
Publicada no DOC 08/06/2017, pags. 56 e 57
1. Data, Horário e Local: Aos 4 dias do mês de abril de 2017, às 19 horas, na Subprefeitura
da Vila Mariana, na Rua José de Magalhães, 500, Vila Clementino, São Paulo, SP.
2. Mesa: Coordenadora: Lais Galhardi ("Lais"); Secretário: José Roosevelt Junior (“Junior”).
3. Convocação e Presença: Convocação publicada no Diário Oficial do Município de São
Paulo, nos termos do Regimento Interno do Conselho Participativo da Vila Mariana
(“Regimento Interno”). Presentes (i) Conselheiros Participativos eleitos para o biênio
2016/2017: Claudia Vacilian Mendes Cahali, Fabio Ourives da Cruz Ferreira, José Roosevelt
Junior, Leon Jorge Sayeg, Lilian Clelia Nastri Manzione, Aline Ostrowska Dias, Daniela
Nakagawa Fukushima, Deise Oda, Fernando Tai, Helio Higuchi, Lais Fukushima Freitas
Galhardi, Marcio Naoki Okamura, Marcos Augusto Ferreira Marques, Regina Laura M.
Santos e Matinho de Faria, Denise Bramucci de Moura Delfim, José Carlos Correa Cavalcanti,
Maria Amelia Lofrano, Maria Aparecida Pinto, Laura Helou, Neila Rossi de Castro Lima e
Paulo Luciano Sguario e Silva. Justificaram ausência os Conselheiros Maria de Fátima Costa
Prudente, Simone de Borba Oliveira Boacnin, Edson Amodeo, Fernando Rodrigues Prata,
Maria Arminda Ramos de Araújo, Raphael Rodriguez Popovic, Rogério Calil Haddad Atala,
Sandirena Souza Nery, Marcelo Maeda, Luiza Calandra Jugdar, Ricardo Fraga Oliveira. Os
presentes assinaram a lista de presença que, rubricada pelas partes, integra esta ata como
Anexo I.
4. Ordem do Dia:
a) Plano de Metas 2017;
b) Reunião Secretaria/CPM;
c) Questões Prefeitura Regional: orçamento, ações previstas dentro do orçamento,
devolutiva sobre a questão da praça de atendimento, esclarecimento sobre as
solicitações feitas por meio do portal 156, engajamento do CPM nas ações da
Operação Cidade Linda – indicações de locais e participação efetiva;
d) Conflito na Praça Rosa Alves;
e) Festa na Praça da Botucatu;
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f) Reformulação do sistema viário Av. Ibirapuera x Av. República do Líbano /
Indianópolis. A Avenida Ibirapuera, do " Cebolinha " até o cruzamento com a
República do Líbano / Indianópolis, é péssima, como péssimo é seu acesso para a
Vila Mariana ( Borges Lagoa, Ascendino, etc);
g) Recapeamento / Tapa Buraco das Vias da Cidade : como transformar nossas ruas e
avenidas em vias sem buracos, a solução definitiva;
h) Drenagem Pluvial : a eliminação dos alagamentos e inundações;
i) Comunicação visual dos logradouros : a modernização necessária;
j) Paisagismo e Arborização: elevando a qualidade de vida na Cidade de São Paulo, o
Cidadão convivendo em harmonia com a flora e a fauna;
k) Espaço para munícipe; – e
l) Leituras da ata atual para aprovação.
5. Discussões:
a) Aberta a reunião, iniciou-se a discussão do item “a” da pauta; no que se refere ao
Plano de Metas apresentado pela atual gestão, ficou decidido que o CPM-VM deverá
incorporar as metas propostas pelos conselheiros, fazendo a adequação ao plano
apresentado pelo Executivo; num primeiro momento será apresentado pelo CPMVM a versão atual do trabalho até agora feito, e depois será apresentado o modelo
com as devidas adequações. A partir daí a coordenadora Lais passou a fazer a leitura
das metas propostas pelos conselheiros – em especial as discutidas no âmbito dos
distritos. Os adendos solicitados pelos conselheiros serão incorporados a proposta
que será encaminhada. O secretário Junior apresentou também as metas do
Conselho da Saúde, solicitando que o CPM-VM incorpore as suas metas, no que foi
aceito pelos presentes.
A coordenadora Lais pediu para os conselheiros uma inclusão na pauta, para que o prefeito
regional fizesse a apresentação do sr. Adilson Gregorio , que exercerá a função de
coordenador de governo local. Como atribuição, ele vai fazer a interlocução de assuntos
relacionados a cultura, esportes e habitação. Aproveitando, a conselheira Deise passou um
informe a respeito da comunidade Mauro a respeito de processos de regularização.
b) A respeito da reunião com a secretaria, a coordenadora Lais explicou ao CPM-VM os
procedimentos passados e a nova dinâmica de trabalhos e processos da secretaria
com a apresentação de um mapa para separar os distritos. Pelo fato de toda a
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estrutura ser nova, a adaptação tende a demorar. Sendo assim, decidiu-se que a
coordenação deve marcar uma reunião com a SERG no sentido de procurar
melhorar o andamento dos assuntos do CPM.
c) A respeito do item “c” da pauta, o prefeito regional Benedito Mascarenhas explicou
que fez algumas reuniões com os colaboradores da Praça de Atendimento para
organizar fluxos de trabalho. Informou que não teve mais reclamações diretas a
respeito do trabalho. Sobre o orçamento, foi informado de que as informações já
estão disponíveis no site da prefeitura regional. A respeito do 156, a conselheira
Claudia comentou de casos de tentativa de utilização do 156 e de algumas
dificuldades de acompanhamento.
A coordenadora Lais sugeriu uma inversão de pauta, para que o conselheiro Cavalcanti
possa falar do aniversário da Praça Botucatu. Foi informado que haverá uma pequena festa
no dia 9 de abril, domingo, e foi informada a programação do dia. Além disso, o prefeito
regional Benê informou a respeito da inauguração da parede verde no dia 9 de abril. No dia
1 de maio às 11h vai ser entregue a praça Ayrton Senna (modelódromo) toda remodelada.
O secretário Junior informou também sobre o mutirão na Praça Nossa Senhora Aparecida,
em Moema, no sábado, 8 de abril, a partir das 8h30 da manhã, bem como da audiência
pública no Colégio Santa Amália no período da tarde. A conselheira Cidinha informou que
no dia 28 de maio vai acontecer a Virada Feminina.
d) Conflito da Praça Rosa Alves: o conselheiro Fabio trouxe a pauta para o conselho
com o objetivo de acompanhar o que está acontecendo. Informou que haverá uma
reunião na semana que vem – terça-feira, 11/4 – para tratar deste assunto na
prefeitura regional. Sendo assim, solicitou o acompanhamento do conselho para
garantir a resolução do problema na Praça.
e) Festa da Praça Botucatu: já informado.
Não havendo mais tempo para a leitura da presente ata, ficou sua aprovação para a próxima
reunião, bem como os demais itens não tratados, para a próxima reunião, a ser realizada
em 2/5/2017.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deu a Coordenação por encerrada a reunião,
lavrando-se a presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada em todos
os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos membros da
mesa.
A presente ata será lavrada em livro próprio.
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São Paulo, 4 de abril de 2017.

Mesa:

_______________________________
Lais Galhardi
Coordenadora

_______________________________
José Roosevelt Junior
Secretário

ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA
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