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1. Data, Horário e Local: Aos 7 dias do mês de fevereiro 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, José Roosevelt Junior, Leon Jorge Sayeg,
Lilian Clelia Nastri Manzione, Maria de Fátima Costa Prudente, Simone de Borba Oliveira
Boacnin, Aline Ostrowska Dias, Deise Tomoco Oda, Edison Amodeo, Fernando Tai, Helio
Higuchi, Lais Fukushima Freitas Galhardi, Marcio Naoki Okamura, Marcos Augusto
Ferreira Marques, Raphael Rodriguez Popovic, Regna Laura M. Santos e Marinho Faria,
Denise Bramucci de Moura Delfim, Rogério Calil Haddad Atala, Marcelo Maeda, Maria
Aparecida Pinto, Laura Helou, Luiza Calandra Jugdar, Neila Rossi de Castro Lima e Paulo
Luciano Sguario e Silva. Justificaram ausência os Conselheiros Maria Amélia Lofrano,
Fernando Rodrigues Prata, Sandirena Souza Nery, Fabio Ourives da Cruz Ferreira, Rodrigo
Medeiros da Cruz Medeiros e 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) Levantamento de demandas por Distrito para posterior apresentação à Prefeitura
Regional;
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Mudança do dia das reuniões;
Estrutura da Prefeitura Regional;
Moradores em situação de rua;
Pauta aberta para inclusão de temas;
Espaço para munícipe;
Informes gerais (Carnaval, Programa de Metas etc.) – e
Leituras da ata para aprovação.
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5. Discussões:

a) Aberta a reunião, o secretário Junior procedeu com a apresentação do Prefeito Regional,
o Sr. Benedito e o Chefe de Gabinete, Luis Felipe. O Prefeito Regional fez algumas
explanações sobre o seu trabalho e alguns temas como o carnaval de rua e o aniversário da
cidade. b) Mudança da datas das reuniões: levada a questão aos conselheiros presentes,
decidiu-se pela manutenção das terças-feiras, por maioria. c) Estrutura da Prefeitura
Regional: o prefeito Regional Benê explicou a dificuldade inicial que tem vivenciado – o
tempo para efetivação da equipe, a falta de funcionários e as críticas do atendimento da
população. Disse que conta com o apoio e colaboração do conselho no sentido de juntos
melhorarmos o atendimento do munícipe. d) Moradores em situação de rua: o prefeito
regional explicou aos presentes os problemas enfrentados na Av. Domingos de Morais
relacionados aos moradores em situação de rua que ficavam nos canteiros da avenida. Disse
que o problema havia sido resolvido, e que a assistência social tem trabalhado no sentido de
minimizar os problemas. e) Inclusão de pauta: nada a acrescentar. f) Espaço para munícipe:
tivemos em nossa reunião a presença da vereadora Aline Cardoso, que informou aos
presentes ser moradora do bairro e que gostaria de colaborar com o conselho para fazer a
cidade melhor. Além disso, colocou o seu gabinete à disposição da população e dos
conselheiros para que os problemas da região sejam resolvidos. g) Informes: foram passadas
informações sobre o carnaval de rua e atualizações sobre o Programa de Metas da prefeitura.
h) Não havendo mais tempo para a leitura da presente ata, ficou sua aprovação para a próxima
reunião, a ser realizada em 7/3/2017.

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.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2017.

Mesa:

_______________________________
Lais Galhardi
Coordenadora

_______________________________
José Roosevelt Junior
Secretário

2

ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA
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