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às 19:30 horas impreterivelmente, uma vez que a Prefeitura 
Regional não possui vigilantes tão pouco porteiro a partir das 
20 horas. O horário será revisto tão logo a Prefeitura Regional 
faça a contratação de equipe de vigilância com efetivo após às 
20 horas, informou a Sra. Carolina.

d) Foram entregues os certificados de conselheiros que 
não estiveram presentes na cerimônia de posse realizada no 
dia 22/01/2018.

Abriu-se espaço para informes extras: a Sra. Marcia Gro-
eninga (munícipe) informou que as inscrições do CADES estão 
abertas até o dia 09/02. Informou também que a Conferência 
de Saúde acontecerá na UNINOVE unidade Vergueiro nos dias 
9,10 e 11 de março desse ano. A Sra. Edna (munícipe e ex-
-conselheira) questionou a situação da imunização contra a 
febre amarela na região de Vila Mariana. Foi esclarecido que 
no momento a região não faz parte da lista de regiões de risco. 
A Sra. Marcia Groeninga (munícipe), que é do Conselho da 
Saúde, informou que está prevista a campanha de imunização 
na região na segunda quinzena de março, segundo informações 
da gerente de saúde da área. A conselheira Carolina solicitou 
ao Prefeito Regional, Sr. Benê serviço de poda na Praça Américo 
Portugal Gouveia. Este informou que não pode fazer a zeladoria 
de praças com maior frequência em razão da redução de núme-
ro de equipes e esclareceu que atualmente conta com apenas 
uma equipe para todos os 03 distritos. A conselheira Marcia 
explanou sobre o Fórum da Pessoa com Deficiência e solicitou a 
presença do Sr. Benê durante o mesmo, o qual, salvo qualquer 
imprevisto, afirmou que comparecerá. Também solicitou para 
acordar com a regional um horário e local para a realização 
do evento. Foi sugerido pela Sra. Carolina (interlocutora) que 
o fórum seja realizado na sede da OAB da região. A Prefeitura, 
em nome do prefeito regional Sr. Benê apoia o evento e pede 
à conselheira Marcia que oficialize os pedidos, principalmente 
para que ele possa estar presente.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deu a Coor-
denação 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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Pelo adiantado da hora, o coordenador propôs encerrar a 
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Assinaram a lista de presença 12 Conselheiros:
Akiko Akiyama (Distrito Liberdade), Alberto Milani Jú-

nior (Distrito da Consolação), Aldo Ferreira de Assis (Distrito 
Liberdade), Bruna Oliveira Franzoi (Distrito Santa Cecília), Car-
los Benedito Marcondes Cabral (distrito Liberdade), Cristiana 
Engelmann (Distrito Consolação), Fábio Luiz D’Urso G. Silva 
(Bom Retiro), Francisco Cláudio do Nascimento (Distrito Bela 
Vista), Gabriel Rostey Gonçalves (Distrito Bela Vista), Janson 
Rocha do Nascimento (Distrito do Cambuci), Marcello Moreira 
Martins (Distrito Liberdade), Mario Gutierrez Sobrinho (Distrito 
Cambuci),

Os seguintes conselheiros ausentes (3) enviaram justifi-
cativas:

Cleonice Capecci Crispim (Distrito Cambuci), Thiago da 
Silva Pinheiro (Distrito Santa Cecília), João Evangelista dos 
Santos (Distrito Sé).

Os seguintes conselheiros (10) faltaram e não justificaram:
Edinilza Martins de Souza (Distrito República), Ivanilda 

Duarte (Distrito Consolação), Ivanetti de Araujo (Distrito da Sé), 
Lindenalva da Silva Gonçalves (Distrito Santa Cecília), Silmara 
Aparecida Congo da Costa (Distrito da Sé)

Ivanilda Rodrigues de Souza, (Distrito da Sé), Janete de Fá-
tima Andrade (Distrito da Sé), Roberta Aika Haraguchi (Distrito 
República), Rosana Santarosa (Distrito Santa Cecília), Virgínia 
Barros do Prado (Distrito Santa Cecília)

Munícipes presentes:
Annabella Andrade, Leo A. do Nascimento.
Interlocutor da Prefeitura: Ingrid Belém Martins
Redige esta ata,
Alberto Milani Júnior
Secretário Geral do Conselho Participativo.

 VILA MARIA/VILA GUILHERME
 GABINETE DO PREFEITO REGIONAL

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2018-1-047

SUBPREFEITURA VILA MARIA-VILA GUILHERME
ENDERECO: RUA GENERAL MENDES, 111
2016-0.258.281-1 LUIZ ANTONIO AGNELLI
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2017-0.012.233-5 LUIZ ANTONIO AGNELLI
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2017-0.030.881-1 MAURICIO PUTINATO
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

 VILA MARIANA
 GABINETE DO PREFEITO REGIONAL

 ATA DA 48ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA VILA 
MARIANA (“CPM-VM”)

Realizada em 06 de fevereiro de 2018
1. Data, Horário e Local: Ao 6º dia do mês de fevereiro de 

2018, às 18hs, na Prefeitura Regional de Vila Mariana, na Rua 
José de Magalhães, 500, Vila Clementino, São Paulo, SP.

2. Mesa: Coordenadora: Claudia Vacilian Mendes Cahali 
(“Claudia”); Secretária: Simone B.O. Boacnin (“Simone”).

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 2018/2019: Angela Cristina de Mattos Quintanilha, 
Claudia Vacilian Mendes Cahali, Simone de Borba Oliveira 
Boacnin, Marie Anne Tonelli Rammi, Adriana Lorenzeti, Carolina 
Aurelio Borges, Antônio Ricardo Miranda Junior, Mariana Rodri-
gues de Carvalho Mello, Marcia Josefina Norcia, Miriam Glória 
do Amaral Diaz, Paulo Luciano Sguario de Silva. Justificaram 
ausência os Conselheiros: Andrea Veronica Carabantes Soto, 
Marcela Carolina Cerda Muñoz. A conselheira Ligia Pinheiro de 
Jesus informou posteriormente que não sabia que havia sido 
eleita. Os presentes assinaram a lista de presença que, rubrica-
da pelas partes, integra esta ata como Anexo I.

4. Ordem do Dia:
a) Eleição de coordenadores (as) e secretários (as);
b) Definição do calendário de reuniões ordinárias e/ou 

extraordinárias (se possível evitando conflitar com as de outros 
segmentos de seus territórios);

c) Elaboração ou adequação/readequação do Regimento 
Interno, atentando-se à Lei Orgânica do Município (Art. 54/55), 
à Lei 15.764 (Art. 34/35), aos Decretos 54.156/13, 56.208/15, 
57829/17 e aos editais que regem o Conselho, atentando-se 
para não sobrepô-los.

5. Discussões:
a) Aberta a reunião (a qual foi presidida pela conselheira 

Claudia Cahali, vice-coordenadora em exercício na última 
reunião do conselho no biênio 2016/2017 e secretariada pela 
conselheira Simone, também secretária na última reunião do 
conselho participativo naquele biênio), iniciou-se antes da 
discussão do item “a” da pauta, uma breve apresentação dos 
conselheiros presentes. Todos os conselheiros fizeram uma 
breve apresentação sobre si e sua atuação e informaram qual 
região do distrito de Vila Mariana pertencem. No total são 
15 (quinze) conselheiros eleitos e 3 (três) suplentes. Moema 
conta com 3(três) conselheiros; Saúde conta com 5 (cinco) 
conselheiros; Vila Mariana conta com 5 (cinco) conselheiros e 3 
(três) suplentes e a Cadeira Extraordinária do Imigrante conta 
com 2 (dois) conselheiros e 1 (um) suplente. Também foi aberto 
espaço para os munícipes presentes apresentarem-se. Também 
se apresentaram: o Sr. Benê Mascarenhas, Prefeito Regional de 
Vila Mariana, e a Sra. Carolina, Assessora Executiva de Comu-
nicação da Prefeitura Regional de Vila Mariana e interlocutora 
da Prefeitura Regional com o Conselho Participativo. Ao término 
das apresentações, a conselheira Claudia, com a concordância 
de todos, inverteu a pauta e explanou brevemente sobre o 
regimento interno. Ficou decidido que o mesmo será discutido 
na próxima reunião ordinária uma vez que todos precisam ler 
para fazerem as considerações e alterações necessárias para 
sua adequação. Aproveitou-se para fazer uma breve explicação 
sobre as funções de coordenador e vice coordenador, bem como 
as do 1º e 2º secretários, de acordo com o regimento do Conse-
lho Participativo de Vila Mariana vigente (capitulo III, art. 53 e 
capitulo V, art. 63);

b) Passou-se à eleição de coordenadores e secretários e por 
unanimidade decidiu-se eleger a conselheira Claudia Vacilian 
Mendes Cahali para coordenadora e o conselheiro Antônio 
Ricardo Miranda Junior para vice-coordenador; a conselheira 
Simone de Borba Oliveira Boacnin para 1ª secretária e a con-
selheira Adriana Lorenzeti para a função de 2ª secretária. A 
mescla entre conselheiros antigos e novos proporcionará uma 
fluidez dos trabalhos bem como engajará e facilitará aos novos 
a sua atuação no conselho.

c) Ficou decidido que as reuniões do conselho participativo 
de Vila Mariana acontecerão nas primeiras terças-feiras de 
cada mês, com 1ª chamada às 18 horas e com encerramento 

proposta. coordenador consultou a plenária sobre o apoio e a 
maioria presente assentiu.

e. A interlocutora da Prefeitura Regional, Ingrid Martins, 
apresentou um formulário CPM- Sé especialmente para o Con-
selho Participativo potencializar demandas postadas no portal 
156 da prefeitura. Seria uma maneira de fomentar o 156 junto 
a população de cada distrito através dos conselheiros participa-
tivos e abrir canais de participação. Os firmulários foram entre-
gues e a interlocutora afirmou que estaria presente no evento 
organizado pela conselhiera Bruna.

f. O conelheiro Marcelo informou sobre a reunião do Co-
mitê Gestor do Parque da Aclimação dia 25/02 e a importância 
de algum conselheiro, especialmente do distrito da Liberdade, 
estar lá.

g. A múnicipe Annabella Andrade, ambientalista, e parceira 
da conselheira Bruna para o evento na praça Marechal Deodo-
ro, informou que neste evento haverá um trabalho pedagógico 
junto aos presentes no sentido da destinação do lixo e, em 
especial, da coleta seletiva.

h. A interlocutora Ingrid Martins informou sobre uma par-
ceria da empresa Inova e a Prefeiutra Regional para uma futura 
campanha ambiental através de cartilha e atividades no distrito.

Terminada a etapa de informes da reunião o coordenador 
deu sequênica a pauta e o secretário retomou a palavra.

i. O secretário leu a passagem do regimento interno que 
trata do uso da palavra que é requisitada ao coordenador e 
concedida pelo coordenador. Os apartesà fala do momento po-
dem ocorrer, mas num tom respeitoso. No caso de uma situação 
mais aquecida na plenária o coordenador pode requisitar inscri-
ções e limite de tempo para as falas, como presecreve o regi-
mento. O secretário esclareceu que esta é uma questão básica 
da etiqueta da reunião e deve ser observada pelos conselheiros.

j. O secretário informou as seguintes medidas tomadas pela 
mesa depois do tumuto da reunião anterior:

1. Foi feito um breve resumo do acontecimento que será 
publicado na ata ordinária de fevereiro

2. Chamada da reunião extraordinária para terminar a 
reunião interrompida e tratar do assunto de afastamento de 
conselheiro por falta de decoro;

3. Estudo de casos correlatos em outros conselhos parti-
cipativos do município e entedimento que a conselheira feriu 
gravemente a ética da reunião e da convivência do conselho e 
poderia ser afastada do conselho.;

4. Notificação à conselheira comparecer a esta reunião 
extraordinária para apresntar explicações sobre seu compor-
tametno bem como tomar ciência dos argumentos pelo seu 
afastamento nos seguintes termos:

1) Pelo tumulto que vossa senhoria causou na primeira 
reunião do conselho:

a. Desrespeitando as falas dos conselheiros através de 
afrontas e ataques gratuitos;

b. Por não respeitar a coordenadoria no seu atributo precí-
puo de regular o uso da fala no conselho (art. 30 b e 30 c do 
regimento interno) causando indignação dos conselheiros pela 
falta de decoro mínimo e infração as regras básicas da vivência 
em uma plenária de Conselho Participativo

c. Por reiterar que repetiria este comportamento em todas 
as reuniões para a mesa do conselho;

2) Pelo ataque à conselheira Cristiana Engelmann junto 
com seu filho menor documentado em Boletim de Ocorrência 
Policial no 8 D.P. do Brás No 820/2018 com o testemunho de 
conselheiros e do próprio interlocutor da prefeitura Regional, 
Sr. Eric Balbino, juntamente com o representante da Guarda 
Metropolitana, Sr. Jimmy Freire.

3) Pelo vosso histórico de comportamentos e falas inade-
quadas em reuniões do conselho participativo do biênio (2016 
– 2017) de acordo com os testemunhos dos Conselheiros Mario 
Gutierrez Sobrinho, Cleonice Capecci Crispim, Alberto Milani Jr, 
Teodoro Melo de Ornelas e outros.

O secretário esclareceu que a perda do mandato só pode 
ser declarada pelo próprio conselho participativo e este deve 
dar o amplo direito de defesa, no caso notifica-la sobre a san-
são e dar um prazo de até 15 dias de acordo com o regimento 
para situações análogas.

Após esta leitura o coordenador retomou a palavra e 
propôs o afastamento provisória da conselheira pela gravidade 
dos acontecimentos expostos e pôs em votação a medida. A 
plenária votou unanimemente pelo afastamento da conselheira 
Ivanildo provisoriamente. Ficou estipulado 15 dias para a Sra. 
Ivanilda propor uma defesa a partir de nova notificação indican-
do seu afastamento.

O secretário retomou a leitura dos itens subsequentes.
Devido ao adiantado da hora, o conselheiro Marcello Mar-

tins sugeriu à mesa que o item da indicação do representante 
do Conselho Participativo para o Conselho Municipal de Políti-
cas Urbanas (CMPU) fosse priorizado. A sugestão foi posta em 
votação e apoiada.

 O secretário informou alguns detalhes deste conselho:
1) A O Conselho Municipal de Políticas Urbanas é o braço 

de participação social no planejamento da cidade junto à Secre-
taria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. É um conselho 
que tem espaço de deliberação.

2) s reuniões acontecem nas manhãs e, portanto, os preten-
dentes à indicação têm que ter disponibilidade;

3) O Pretendente deve conhecer minimamente a Lei Or-
gânica do Município e, principalmente, a Lei do Plano Diretor 
Executivo (PDE 2014) e a Lei de zoneamento municipal vigente 
(2016)

4) Os Indicados do Conselho Participativo devem fazer um 
breve resumo sobre as reuniões e suas deliberações e enviá-las 
por mensagem e comentá-las em reunião;

5) Os indicados – titula e suplente – devem organizar-se 
para que o conselho esteja sempre representado nas reuniões 
do CMPU.

6) Atualmente, o conselheiro Alberto Milani ocupa a vaga 
de representante indicado pelo Conselho Participativo para a 
área central.

Posto isto, o coordenador tomou a palavra e indagou a 
plenária dos interessados à esta indicação.

Apresentaram-se dois concorrentes: o conselheiro Alberto 
Milani Jr. e Gabriel Gonçalves. Os mesmos fizeram uma mínima 
apresentação das suas credenciais ao posto.

Alberto Milani: cientista social pela USP e engenheiro 
mecânico pela FEI, participante da Associação de Moradores 
do Viva Pacaembu, participou ativamente com sugestões e 
propostas ao Plano Diretor Executivo 2014 e Lei de Zoneamento 
(2016) muitas das quais foram incorporadas. É articulador da 
população no distrito da Consolação.

Gabriel Gonçalvez: é arquiteto pela FAU Mackenzie e mes-
tre em arquitetura pela FAU USP. Atualmente, escreve uma 
coluna de urbanismo na Folha de São Paulo.

Após as falas, o coordenador propôs a votação pela plená-
ria para a escolha do titula e suplente e, por não haver outros 
interessados, acordou o mais votado para titular e o segundo 
colocado para suplente.

Antes da votação, o coordenador advogou pela renovação 
e propôs o voto a Gabriel. O conselheiro Marcello, considerou 
o argumento da renovação insuficiente e propôs o nome de 
Alberto.

O coordenado abriu a votação em aberto à plenária e o 
conselheiro Gabriel recebeu 7 votos dos presentes e o conse-
lheiro Alberto recebeu 4 votos dos presentes.

Diante disso o conselheiro Gabriel Rostey Gonçalves é o 
indicado pela Conselho Participativo da Sé à vaga de titula para 

iv. O plano diretor estratégico do município 2014 (lei 
16050/14 ) e a lei de zoneamento da cidade (Lei 16042/16)

v. IPTU Progressivo para imóveis abandonados. Lista dos 
imóveis atuais acionados pelo Prefeitura.

vi. Eleição para o representante do Conselho Participativo 
no Conselho Municipal de Políticas Urbanas (15 min)

Informes dos conselheiros (10 min. )
vii. Paridade de gênero no Conselho. Indagação da partici-

pação da mulher na mesa (5 min. Alberto)
Em seguida o Sr. Secretario iniciou os itens:
i. Apresentou à maneira do munícipe solicitar os serviços 

prestados pela prefeitura municipal através das diversas plata-
formas do 156: telefone, site do 156, aplicativo para celulares 
156 SP e, presencialmente, na prefeitura regional.

ii. O secretário expos o histórico do Conselho Participativo 
desde sua primeira menção na lei orgânica do município como 
Conselho dos Representantes em 1990, a sua institucionali-
zação em 2004 com a Prefeita Marta, sua suspenção nos go-
vernos Serra Kassab e sua retomada na administração Haddad 
com 2014 como Conselho Participativo.

iii. Entre os papéis institucionais do conselho cabe iniciar 
os planos de bairro de acordo com o previsto pelo Plano Diretor 
Executivo de 2014, publicar no diário oficial as suas discussões 
e deliberações em forma de ata, fiscalizar e acompanhar a apli-
cação do plano de zoneamento, os investimentos no território e 
os programas sociais..

A partir deste momento da reunião, após seguidas inter-
venções com gritos e falas descontextualizadas da conselheira 
Ivanilda Duarte (Nina) houve um pedido à mesa pela conselhei-
ra Bruna Franzoi de intervenção mais forte, pois as interrupções 
constantes prejudicavam muito a dinâmica da apresentação. 
Outros conselheiros também protestaram pelo mesmo motivo. 
O coordenador, então, insistiu junto à Ivanilda para se conter 
nas suas intervenções. Em seguida, houve um violento ataque 
da conselheira Nina às falas da Conselheira Cristiana Engel-
mans e, diante do tumulto, o coordenador suspendeu a reunião 
por 10 minutos. Nesse ínterim, o interlocutor e o coordenador 
articularam a vinda da Guarda Metropolitana, pois a conse-
lheira Nina fazia provocações dizendo que manteria o mesmo 
comportamento nas próximas reuniões. A conselheira Cristiana 
Engelmann informou à mesa e os conselheiros presentes que 
faria um boletim de ocorrência policial, pois sentiu-se agredida 
pelas intimidações e ameaças recebidas pela conselheira Nina. 
Os conselheiros apoiaram esta ação. A chegada da guarda 
metropolitana não conseguiu alterar o clima da reunião e o 
coordenador resolveu encerra-la.

Assinaram a lista de presença 17 Conselheiros:
Akiko Akiyama (Distrito Liberdade), Alberto Milani Júnior 

(Distrito da Consolação), Aldo Ferreira de Assis (Distrito Liber-
dade), Bruna Oliveira Franzoi (Distrito Santa Cecília), Cleonice 
Capecci Crispim (Distrito Cambuci), Cristiana Engelmann (Distri-
to Consolação), Edinilza Martins de Souza (Distrito República), 
Fábio Luiz D’Urso G. Silva (Bom Retiro), Francisco Cláudio do 
Nascimento (Distrito Bela Vista), Gabriel Rostey Gonçalves (Dis-
trito Bela Vista), Ivanilda Duarte (Distrito Consolação), Janson 
Rocha do Nascimento (Distrito do Cambuci), Lindenalva da Silva 
Gonçalves (Distrito Santa Cecília), Marcello Moreira Martins 
(Distrito Liberdade), Mario Gutierrez Sobrinho (Distrito Cambu-
ci), Rosana Santarosa (Distrito Santa Cecília), , Virgínia Barros 
do Prado (Distrito Santa Cecília)

Os seguintes conselheiros ausentes (3) enviaram justifi-
cativas:

Carlos Benedito Marcondes Cabral (distrito Liberdade), 
Thiago da Silva Pinheiro (Distrito Santa Cecília), João Evangelis-
ta dos Santos (Distrito Sé).

Os seguintes conselheiros (5) faltaram e não justificaram:
Ivanetti de Araujo (Distrito da Sé), Silmara Aparecida Congo 

da Costa (Distrito da Sé)
Ivanilda Rodrigues de Souza, (Distrito da Sé), Janete de Fá-

tima Andrade (Distrito da Sé), Roberta Aika Haraguchi (Distrito 
República),

Munícipes presentes:
Artur Monteiro Roçado, Nathália dos Reis, Leo A. do Nas-

cimento.
Interlocutor da Prefeitura: Eric Balbino de Abreu
Redige esta ata,
Alberto Milani Júnior
Secretário Geral do Conselho Participativo.
Ata da 1ª Reunião Extraordinária do biênio 2018 – 2019 do 

Conselho Participativo da Sé ((CG))
No dia 22 de fevereiro de 2018 em atendimento à convo-

cação feita no dia 17/02/2018 pelo Diário Oficial do Município 
(pág. 44), nas dependências do Auditório da Prefeitura Regional 
Sé, localizado nesta capital à Rua Álvares Penteado, nº 49 – 6º 
andar, às dezoito e quarenta, em primeira chamada, realizou-se 
a primeira reunião extraordinária do conselho participativo mu-
nicipal da Sé no biênio 2018 - 2019. Os presentes registraram 
suas assinaturas na lista de presença que integra a presente 
ata. Presidiu a mesa e os trabalhos o coodenador, Sr. Fábio Luis 
D’Urso G. Silva auxiliado pelo secretário geral , Sr. Alberto Mi-
lani e, completando a mesa, a interlocutora da prefeitura, Srta 
Ingrid Belém Martins

Iniciando os trabalhos às 19h, o secretário leu a ordem 
do dia:

Primeira Parte:
i. Esclarecimento do funcionamento das falas em reunião: 

pedido de palavra, apartes e o papel do coordenador.
ii. Medidas tomadas pela coordenadoria diante do tumulto 

da última reunião.
iii. Esclarecimento da perda de mandato e votação da 

plenária desta situação.
Segunda parte:
iv. Formas de comunicação do conselho Participativo com 

a região: Facebook, site? (10 min.) Formas de comunicação 
interna: e-mails e whatsapp.

v. O plano diretor estratégico do município 2014 (lei 
16050/14 ) e a lei de zoneamento da cidade (Lei 16042/16)

vi. IPTU Progressivo para imóveis abandonados. Lista dos 
imóveis atuais acionados pelo Prefeitura.

vii. Eleição para o representante do Conselho Participativo 
no Conselho Municipal de Políticas Urbanas (15 min)

viii. Informes dos conselheiros (10 min)
ix. Paridade de gênero no Conselho. Indagação da partici-

pação da mulher na mesa (5 min. Alberto)
Neste momento, o coordenador pediu uma inversão na 

pauta: iniciar pelo item viii – informe dos conselheiros. Posto 
em votação o pedido foi aceito pela plenária.

a. O coordenador informou o recebimento de ofício pela 
ABI (associação brasileira de imprensa) parabenizando o novo 
cosnelho participativo biênio 2018 – 2019

b. O coordenador infomou sobre a demanda de um repre-
sentante do conselho participativo no Conselho de Alimentação 
Escolar Municipal (CAE) e sugeriu, de pronto, o nome da conse-
lheira Cristiana Engelmann para este colegiado. A conselheira 
Cristina aceitou o pedido e participará do pleito a realizar-se 
na CMSP às 10h no dia 06/03/2018. A plenária apoiou-a neste 
intento.

c. O Sr. Coordenador informou a plenária do pedido da 
presença da Guarda Municipal nesta reunião do conselho parti-
cipativo devido ao tumulto da última reunião.

d. A conselheira Bruna informou ao conselho sua intenção 
como conselheira de realizar uma aitividade na Praça Marechal 
Deodoro no Distrito Santa Cecília e pediu o apoio dos conse-
lheiros para esta ação. O secretário pediu maiores detalhes da 


