terça-feira, 19 de julho de 2022
Conselheiros titulares ausentes (5): Lucian de Paula, Carolina Borges, Mariana Mello (justificados), Thiago Gerbara,
Cristina Gerab (sem justificativas).
Convidados Subprefeitura (2): Bruna Oliveira, assessora de
comunicação, Rejane Florência da Silva, secretária de finanças
da subprefeitura.
Munícipes presentes (4): Braz Casagrande (FIAM-FAAM),
Simone Boacnin (Associação Viva Moema), Fernanda Dennis
(Associação Anma), Gláucia Galo.
Pauta:
1- Aprovação Ata 102 (fevereiro);
2- Aprovação Ata 103 (março);
3- Apresentação final parceria escritório Modelo FIAM-FAAM (Carmen);
4- Publicação de dados no site da Subprefeitura da Vila
Mariana (Suzana e Carmen);
5- Campanha informações e prevenção da Dengue (Carmen);
6- Participação PLOA 2023 (Carmen);
7- Retorno sobre solicitações do Fórum da Pessoa com
Deficiência da Regional da Vila Mariana (Márcia);
8- Moradores de Rua, Remoções Mágicas da Paulista e
Cracolândia, Propostas da Sub e Secretarias envolvidas. Qual
o estágio atual? (Salvador Serrato) / Resposta da SMADS - presença da Sra. Egle;
9- Retorno e pendências de reuniões passadas:
- criação de ecopontos nos distritos (Ecoponto fechado na
Afonso Celso)
- estudo CET região colégios e ideia sobre uso dos carros
de multa para protocolo e mapeamento dos buracos e etc;
- solicitação de agendamento de reunião extraordinária
sobre barulho na região de moema e vila mariana: data na
segunda quinzena de janeiro
- solicitação de agendamento de reunião extraordinária
com assist social sobre moradores em sit de rua;
- revisitar plano das escolas públicas: irmãos em escolas
diferentes
- terreno ana rosa destinado ao programa de moradia
- Avaliação da acessibilidade da Casa Eliane de Gramont
para pessoas com deficiência visual e deficiência física. Centro
de Referência da Mulher.
Pauta detalhada:
A Reunião Ordinária (RO) teve início com a presença da
maioria dos conselheiros titulares.
1- Aprovação Ata R.O. 102ª de 15/02/2022;
Após a leitura da Ata pela Coordenadora, a mesma foi
aprovada por todos os Conselheiros presentes.
2- Aprovação Ata R.O. 103ª de 08/03/2022;
Após a leitura da Ata pela Coordenadora, a mesma foi
aprovada por todos os Conselheiros presentes.
3. Apresentação final parceria escritório Modelo FIAM-FAAM (Carmen);
A conselheira Carmen explicou sobre o projeto realizado
em parceria com a FIAM-FAAP e agradeceu ao Braz Casagrande, presente na reunião, pela parceria que foi muito produtiva.
A conselheira Carmen sugeriu oficiar à FIAAM/FAM para agradecer a parceria e à Secretaria das Subprefeituras para incentivar outros conselhos.
Dada a palavra a Braz Casagrande, que falou sobre as
habitações de interesse social e o quanto são debatidas na
Universidade. Além disso, Braz comentou sobre as demandas
da Subprefeitura, sobre a potencialidade de implantação de
estrutura verde e que este tema virou projeto de extensão na
Universidade. A ideia é que os alunos dêem continuidade no
levantamento dos espaços livres, como as praças que estavam
fazendo, mas incorporando na pesquisa o entendimento de
como essas áreas livres também podem estar associadas à
implantação da estrutura verde.
4. Publicação de dados no site da Subprefeitura da Vila
Mariana (Suzana e Carmen);
A conselheira Carmen explicou que o orçamento não vinha
sendo publicado desde o ano passado, como alertado pela munícipe Simone Boacnin, além de outros conteúdos importantes
como as convocações do CPM-VM para as reuniões ordinárias,
as atas dessas reuniões ordinárias entre outros dados, que
estão desatualizados desde o ano passado.
Dada palavra à Simone Boacnin, ex-conselheira do Conselho Participativo Municipal e presidente da Associação Viva
Moema, explicou que havia comunicado ao CPM-VM sobre a
não publicação dos conteúdos, fundamentais para garantir a
transparência dos dados. Conforme falou a munícipe, o conselho tem o papel de verificar e acompanhar as execuções via
publicações, que é o jeito de fazerem o controle social. A Bruna,
interlocutora da Subprefeitura, garantiu que até o final do mês,
dia 30 de abril, o site estará atualizado.
A secretária e conselheira Suzana informou que foi comunicada logo antes da reunião ordinária que os orçamentos
haviam sido atualizados.
A munícipe Simone e a conselheira Carmen verificaram
novamente ao longo da reunião e confirmaram a atualização.
A Rejane, que cuida da parte financeira e orçamentária
da Subprefeitura, falou que cobrou a equipe do financeiro das
atualizações hoje cedo e reforçou que as publicações e atualizações devem ser atualizadas no site mensalmente.
A munícipe Simone solicitou também a publicação do
detalhamento da execução orçamentária que normalmente é
publicada por algumas subprefeituras e que facilita muito o
acompanhamento e a fiscalização dos dados.
A conselheira Carmen reforçou que a deficiência na publicação dos dados vem acontecendo há tempos, têm piorado
e que não só prejudica os conselheiros para poderem exercer
o seu papel, como também a comunicação para a população
em geral, que entende equivocadamente que as reuniões não
estão acontecendo, uma vez que só aparecem informações de
2 anos atrás.
A Bruna informou que o site será atualizado e que estão
enfrentando problemas com atualização e irão verificar a falta
dos conteúdos que antes existiam.
5. Campanha informações e prevenção da Dengue (Carmen);
A conselheira Carmen informou que há uma epidemia
de dengue e que gostaria de aprovar entre os conselheiros o
engajamento na campanha de prevenção contra a dengue. A
conselheira disse que conversou com a Zoonose e realmente há
uma preocupação interna. Atualmente a Covisa faz duas ações
diferentes: o "fumacê" que causa danos ao meio ambiente e
não é efetivo e a outra ação é o porta a porta, que a equipe vai
às casas das pessoas para comunicar as ações de prevenção.
A conselheira informou que as AMAs também estão fazendo campanha sobre a dengue para engajar a comunidade.
Os conselheiros concordaram em divulgar nas redes sociais
do CPM-VM as informações oficiais da campanha da dengue
em São Paulo.
6. Participação PLOA 2023 (Carmen);
A conselheira Carmen explicou que o CPM-VM atuou,
nos últimos dois anos, fazendo uma seleção de 15 (quinze)
propostas que depois vão para votação da população geral, os
munícipes. Porém, conforme informou a conselheira, em 2021
discutimos se os conselheiros iam ou não fazer a seleção, pois
se tornou opcional. Desta forma, assim como no ano passado, a
Carmen ressaltou que devemos decidir se iremos participar ou
não da seleção e triagem.
O conselheiro Durval se disponibilizou a organizar a seleção de propostas de 2022 para o CPM-VM analisar e votar.
A conselheira Carmen informou o calendário do PLOA
2023: a segunda rodada de audiências que os munícipes podem
participar ocorrerá de 14 a 23 de maio em formato virtual. A
priorização de propostas dos Conselhos Participativos Munici-
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pais acontecerá entre os dias 2 e 24 de maio. A votação popular
acontecerá entre os dias 31 de maio e 15 de junho de 2022.
7. Retorno sobre solicitações do Fórum da Pessoa com
Deficiência da Regional da Vila Mariana (Márcia);
A conselheira Carmen informou que a conselheira Márcia
tem solicitado desde a 100ª Reunião Ordinária o apoio da Subprefeitura para o Fórum da Pessoa com Deficiência da Regional
da Vila Mariana. Conforme a conselheira Márcia comentou,
foram enviados e-mails, além de ligações e mensagens trocadas
a respeito das demandas para a realização do Fórum.
O interlocutor Adilson respondeu que a Subprefeitura já
está cuidando das demandas, porém não formalizou por e-mail ainda por falta de algumas respostas, mas irá fazê-lo em
breve, com certeza e que irá atender ao prazo solicitado de 16
de maio.
8. Moradores de Rua, Remoções Mágicas da Paulista e
Cracolândia, Propostas da Sub e Secretarias envolvidas. Qual
o estágio atual? (Salvador Serrato) / Resposta da SMADS - presença da Sra. Egle;
O conselheiro Salvador Serrato comentou que esta é uma
pauta recorrente, mas que é necessário discutirmos até encontrar medidas urgentes para melhoria da situação atual
quanto às pessoas em situação de rua e os novos pontos da
Cracolândia. O conselheiro afirmou que existiam pessoas em
situação de rua na Av. Paulista, próximo à Av. Rebouças e que
são necessárias propostas efetivas da Prefeitura voltada para a
população em vulnerabilidade.
O conselheiro Victor Plese afirmou que só com trabalho e
oportunidade poderemos melhorar a situação atual, pois é o
emprego e formação profissional que vai tirar as pessoas da
rua.
O interlocutor Adilson relembrou que a Subprefeitura não
tem o papel de abordagem de pessoas em situação de vulnerabilidade e que a Secretaria responsável é a SMADS. A
Subprefeitura hoje faz a limpeza do local e entra depois da
SMADS abordá-los e que a abordagem, feita pela Secretaria,
quem poderia falar melhor é a Sra. Egle, que mais uma vez não
conseguiu participar da reunião, pela terceira vez consecutiva.
9. Retorno e pendências de reuniões passadas:
- criação de ecopontos nos distritos (Ecoponto fechado na
Afonso Celso)
- estudo CET região colégios e ideia sobre uso dos carros de
multa para protocolo e mapeamento dos buracos e etc;
- solicitação de agendamento de reunião extraordinária
sobre barulho na região de moema e vila mariana: data na
segunda quinzena de janeiro
- solicitação de agendamento de reunião extraordinária
com assist social sobre moradores em sit de rua;
- revisitar plano das escolas públicas: irmãos em escolas
diferentes
- terreno ana rosa destinado ao programa de moradia
- Avaliação da acessibilidade da Casa Eliane de Gramont
para pessoas com deficiência visual e deficiência física. Centro
de Referência da Mulher.
O interlocutor Adilson comentou dois assuntos diferentes.
Um sobre o Ecoponto da Afonso Celso que está fechado em
obras e por isso o Adilson já acionou os responsáveis para colocarem uma placa informando o fechamento e a indicação do
Ecoponto na Saioá. O segundo ponto foi que Adilson comentou
que há um projeto para ser realizado embaixo do Viaduto 11 de
junho como um ponto de apoio para manusear os recicláveis e
também ecoponto para os munícipes em geral, mas que ainda
está em planejamento, sendo necessárias todas as articulações
ainda para a viabilização e execução.
A conselheira Denise, junto com a conselheira Carmen, vão
escrever um ofício para a CET averiguar o caso. O Adilson indicou falarmos com o Paulo Peti como responsável que irá ajudar
o conselho com as questões ligadas à engenharia de tráfego.
Ficou combinado que o Adilson vai agendar uma reunião na
subprefeitura.
A conselheira Denise informou que na Tutóia, na frente da
Santíssimo Sacramento, fizeram três ou quatro faróis em locais
indevidos, que param completamente o trânsito e foram instalados em prol de um condomínio residencial.
Itens sobre agendamentos de reuniões extraordinárias com
SMADS e PSIU: a conselheira Suzana sugeriu que as sugestões
de datas venham dos responsáveis pelas secretarias, uma vez
que os conselheiros estão com dificuldades de contar com a
presença dos responsáveis nas reuniões ordinárias. O interlocutor Adilson informou que são 10 funcionários no time do PSIU
que atua na cidade inteira, por isso é bem disputada a presença
e a agenda da equipe e que conseguiram em uma reunião de
CONSEG que a Anete fosse e e ele pode tentar novamente
convidando-a, já que é responsável pelo PSIU.
Adilson informou que o professor Gildo confirmou a participação em uma reunião com as conselheiras Carmen e Carol
para tratar do assunto Educação, para revisitar o plano das escolas públicas e que estão verificando a melhor data para todos.
Sobre o terreno na Ana Rosa que poderia ser destinado ao
programa de moradia, a conselheira Denise explicou que o terreno era da Prefeitura e trocou com o Metrô. O Metrô ficou com
o terreno e a Prefeitura trocou por um prédio no centro de São
Paulo. A Bruna informou que há um número de SEI e que o terreno foi caracterizado como subutilizado e não utilizável, mas
no Geosampa aparece que tanto o terreno do metrô quanto da
Prefeitura estão indicados como contaminados. A Secretaria do
Verde ficou de verificar se a informação do Geosampa procede,
mas é um terreno que passou a ser da Prefeitura por permuta
e há um documento de 2013 que evidencia isso. A conselheira
Denise pediu para participar de perto disso, pois está na Microbacia do Sapateiro.
Sobre o item "avaliação da acessibilidade da Casa Eliane
de Gramont para pessoas com deficiência visual e deficiência
física", conforme explicou a conselheira Marcia, entre as pessoas com deficiência, as mulheres cegas são as que sofrem mais
assédio e, por isso, a conselheira gostaria de uma avaliação de
acessibilidade com laudo da Casa Eliane de Gramont, localizado
na Vila Mariana, via Subprefeitura ou via CTA da SMPED, o que
fosse melhor, até o término da gestão do conselho atual.
O Adilson informou que vai passar essa demanda para a
Débora, responsável pela área de arquitetura na Subprefeitura.
Abertura para a fala de munícipe:
A munícipe Simone Boacnin falou sobre um problema que
tem percebido em relação aos serviços que são feitos pelas Secretarias das Subprefeituras, como tapa buraco. A concentração
das atividades todas dentro de uma secretaria é péssima, pois
acaba distanciando o controle social do cidadão com o aquilo
que está acontecendo no seu entorno e isso implica em uma dificuldade em acompanhar e fiscalizar, fazendo o controle social
que é também papel do munícipe. A munícipe Simone trouxe
também um segundo ponto sobre os ruídos das aeronaves
que decolam do aeroporto de Congonhas. Conforme explicou
a Simone, haverá um aumento de movimento em Congonhas
após a concessão (de 30 anos), quando o aeroporto será da
iniciativa privada. Com o aumento, haverá apenas 1:46 de
intervalo entre aeronaves e um aumento de 40% no número
de passageiros. Além disso, estão discutindo a possibilidade de
transformar Congonhas em um hub para voos internacionais.
Simone disse que estão crescendo as possibilidades do aeroporto aos olhos do futuro concessionário para vender bem e tudo
isso às custas do cidadão que vai pagar o preço e explicou que
todas essas mudanças irão gerar muito impacto ambiental, por
isso as associações da região estão se movimentando para falar
sobre esses investimentos às custas do entorno, de quem mora
e trabalha na região.
A munícipe Gláucia Galo se apresentou e agradeceu a sua
participação.
Encerrada a pauta, sem pedidos de palavra, a reunião foi
finalizada pela Coordenadora.

ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA VILA MARIANA
Realização virtual através da plataforma Meet, no dia 10
de maio de 2022, das 18h30 às 20h30.
Participantes:
Interlocutor (Subprefeitura da Vila Mariana): Adilson Gregorio
Coordenadora: Tatiana Pimentel
Secretária: Suzana Vilhena
Conselheiros titulares presentes (9): Márcia Nórcia, Suzana
Vilhena, Cristina Gerab, Carmen Rocha, Durval Tabach, Denise
Delfim, Victor Plese, Tatiana Pimentel, Lucian de Paula.
Conselheiros titulares ausentes (4): Carolina Borges, Mariana Mello, Paulo Tulim (justificados), Thiago Gebara.
Convidados (4): Bruna Oliveira, assessora de comunicação
da Subprefeitura da Vila Mariana, Thiago Merivaldo (Copurbi
- representando PSIU), Felipe Hoffmann (SP Regula - coleta
domiciliar seletiva), Paula Aguiar (CET).
Munícipes presentes (1): Simone Boacnin (Associação Viva
Moema).
Pauta:
1- Aprovação pauta 104 RO;
2- Renúncia conselheiros Eliana Conquista e Salvador Serrato; Lista Atualizada de Conselheiros;
3- Atualização do site da Subprefeitura da Vila Mariana,
Relatório de Obras e Relatório de Finanças (Carmen);
4- Atualização sobre o Fórum da Pessoa com Deficiência da
Regional Vila Mariana (Márcia);
5- Participação PLOA 2023 (Durval);
6- Plataforma Participe+ (Suzana);
7- Implementação PLOA 21 e 22 (Suzana);
8- Demandas comunitárias. Convidados: CET, SMADS, PSIU,
Amlurb, SME;
9- Informes.
Pauta detalhada:
A Reunião Ordinária (RO) teve início com a presença da
maioria dos conselheiros titulares.
1- Aprovação pauta 104 RO;
Ata aprovada pela maioria dos Conselheiros presentes na
reunião.
2- Renúncia conselheiros Eliana Conquista e Salvador Serrato; Lista Atualizada de Conselheiros;
Conforme explicou a conselheira Carmen, os conselheiros
Eliana Conquista e Salvador Serrato apresentaram pedido de
renúncia formal por email que foi enviado à SERI (conselhoparticipativo@prefeitura.sp.gov.br), conforme procedimento informado inicialmente pelo coordenador Bruno Nabuco. Posteriormente foi solicitado o registro em ata. Dessa forma, a renúncia
consta registrada em ata que será aprovada e publicada para
providências necessárias. Não existem suplentes para serem
nomeados para as duas vagas decorrentes das renúncias.
Os conselheiros titulares são: Márcia Nórcia, Suzana Vilhena, Cristina Gerab, Carmen Rocha, Durval Tabach, Denise
Delfim, Victor Plese, Tatiana Pimentel, Carolina Borges, Mariana
Mello, Thiago Gebara, Paulo Tulim e Lucian de Paula.
3- Atualização do site da Subprefeitura da Vila Mariana,
Relatório de Obras e Relatório de Finanças (Carmen);
A conselheira Carmen informou que alinhou com a Bruna,
responsável pela comunicação da Subprefeitura, as atualizações
pendentes e necessárias no site e a restauração das informações que haviam sido retiradas (https://www.prefeitura.sp.gov.
br/cidade/secretarias/subprefeituras/vila_mariana/participacao_social/index.php?p=70718). Confirmada a publicação do
orçamento mensal (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/subprefeituras/vila_mariana/execucao_orcamentaria/index.php?p=423).
4- Atualização sobre o Fórum da Pessoa com Deficiência da
Regional Vila Mariana (Márcia);
A conselheira Márcia explicou que a CCR, que opera a linha
lilás do metrô, já fez contato e que foram bastante solícitos.
Adilson informou que o Metrô já se propôs a apoiar o evento
na parte de transporte. Sobre a GCM, houve uma mudança de
território com novo capitão na área, por isso o contato será
feito com ele para atender às demandas do Fórum solicitadas
pela conselheira. Além disso, Adilson informou que a Bruna
está muito empenhada em atender às demandas solicitadas
pela Márcia.
5- Participação PLOA 2023 (Durval);
O conselheiro Durval organizou a planilha de votação
com a seleção de propostas de orçamento participativo da
nossa região, que ficará disponível na nuvem (Google Drive)
para análise e votação dos conselheiros, como feito nos dois
últimos anos. A função do CPM é selecionar 15 entre as 55 que
foram enviadas para irem para a votação popular. As 5 mais
votadas, se consideradas viáveis, são adicionadas ao PLOA
2023. Conselheiro Durval sugere critérios para priorização:
viabilidade, objetividade, pertinência (relacionado ao orçamento
da Prefeitura), localização no território e quantidade de apoios.
As propostas devem ser selecionadas pelos conselheiros até
o dia 24 de maio. Ficou agendada uma reunião extraordinária
virtual no dia 19 de maio para a discussão pelos Conselheiros e
seleção final de propostas, para serem enviadas pelo processo
SEI 6017.2021/0021429-9.
6- Plataforma Participe+ (Suzana);
A conselheira Suzana informou que enfrentou muitas dificuldades na plataforma Participe+ e que impediram a sua participação no apoio inicial das propostas. A conselheira explicou
que ao acessar, a plataforma informava cadastro incompleto,
porém ao acessar o cadastro, ele estava completo, com todas as
informações preenchidas. Ao salvar, uma mensagem informou o
bloqueio à votação por 30 dias.
7- Implementação PLOA 21 e 22 (Suzana);
A conselheira Suzana informou que a munícipe Simone
Boacnin relatou que as propostas aprovadas com viabilidade no
PLOA 21 e PLOA 22 ainda não foram implementadas e que já
estão discutindo propostas do PLOA 23. Simone pediu o apoio
do Conselho.
8- Demandas comunitárias. Convidados: CET, SMADS, PSIU,
Amlurb, SME;
PSIU (Convite - processo SEI 6059.2022/0003814-9):
Thiago Merivaldo, representando a Copurbi, informou que
o PSIU é um órgão não regionalizado, ou seja, atende toda a
cidade, sendo 4 agentes ruído diurno, 8 agentes ruído noturno,
recebimento pelo 156, polícia, ofício vereadores, ouvidorias, MP,
toda semana tem a programação em locais variados (inclusive
fim de semana). Não tem fiscais suficientes. Desde dezembro
foi incluído ruído de obra e não foi aumentado o efetivo. Não
fiscaliza residência (deve ser acionada a polícia), só fiscaliza
comércios e obras (que têm alvará). Denúncias administrativas
(156, ouvidoria) e para o COPOM (polícia) são importantes
para motivar as ações. A fiscalização funciona para MEI/EPP
com aplicação, primeiro, termo de orientação, para quem não
é, já aplica a multa. Na segunda, a multa é dobrada. Na terceira, o estabelecimento é interditado. Para reabertura tem
que comprovar que foi sanada a irregularidade. Independente
do pagamento da multa que é cobrada por dívida ativa. Em
caso de desobediência, a quarta e última ação administrativa é
convocar a polícia e fazer boletim de ocorrência.
Adilson informou que o bar Genuíno foi administrativamente fechado.
Sobre o aeroporto de Congonhas, não é feita a fiscalização
pelo PSIU (não há previsão legal e a responsável é a Infraero),
mas estudo de impacto ambiental foi solicitado ao PSIU e encaminhado à Secretaria do Verde.
Em dias de chuva não é possível fazer a medição de ruídos
pela NBR.
Amlurb (Convite - processo SEI 6059.2022/0003823-8):
Ecoponto, varrição e posturas municipais é da SELIMP,
outra secretaria, o Felipe passou o contato.
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Felipe Hoffmann é da SP Regula, que cuida de coleta domiciliar. Sobre informações de horário de coleta é possível fazer
essa campanha/mutirão.
Adilson falou que a Subprefeitura gostaria de montar uma
cooperativa.
CET (Convite - processo SEI 6059.2022/0003901-3):
Conselheira Carmen informou que solicitou a presença para
estabelecer contato diante de várias demandas de munícipes.
Conselheira Denise fez os questionamentos dos impactos do
trânsito do Colégio São Luiz e do estacionamento da IBM. Conselheira Márcia questionou sobre as rotas acessíveis.
Simone Boacnin informou demora na solicitação do 156. E
solicitou informação sobre estudo de impacto da ciclofaixa da
Indianápolis. Paula informou que demandas precisam ser protocoladas para dar entrada no processo. Sugeriu reunião pessoal.
Informou que não tem acesso aos casos e dados questionados
porque não tem informações desses casos em que não atua.
Informou que o ofício pode ser enviado pelo email do Conselho
para o email da Paula.
SMADS (Convite - processo SEI 6059.2022/0003878-5): Nenhum representante compareceu. Ofício foi remetido à Supervisão do CREAS VM, mas não houve resposta. Além disso, Adilson
informou que convidou a Sra. Egle diretamente pelo whatsapp.
SME (Convite - processo SEI 6059.2022/0003902-1): Nenhum representante compareceu. Foi informado que a Sra.
Marta Malheiros compareceria representando a DRE Ipiranga.
9- Informes.
Conselheira Denise:
1) Reunião dia 19/05/2022 com o Tiago da Secretaria
Municipal de Finanças da Prefeitura de São Paulo sobre o PLOA
2023.
2) Festa Junina Instituto Biológico. Denise solicitou que
Adilson peça a ronda da guarda civil.
Conselheira Márcia:
Informou que a Fundação Dorina Nowill reclamou de furtos
locais e solicitou informações sobre o Conseg. Adilson informou
que é o Conseg Vila Clementino/Saúde, passou as informações
de data e horário e contato do presidente.
Bruna informou sobre o projeto Governo Aberto, com oficinas gratuitas para todas as pessoas.
Encerrada a pauta, sem pedidos de palavra, a reunião foi
finalizada pela Coordenadora.
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ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO DA VILA MARIANA
Realização virtual através da plataforma Meet, no dia 14
de junho de 2022, das 18h30 às 20h30.
Participantes:
Interlocutor (Subprefeitura da Vila Mariana): Adilson Gregorio
Coordenadora: Tatiana Pimentel
Secretária: Suzana Vilhena
Conselheiros titulares presentes (6): Tatiana Pimentel, Suzana Vilhena, Márcia Norcia, Durval Tabach, Carmen Rocha,
Carolina Borges
Conselheiros titulares ausentes (7): Denise Delfim, Mariana
Mello, Lucian de Paula (justificados), Paulo Tulim, Thiago Gebara, Cristina Gerab, Victor Plese (sem justificativa).
Munícipes presentes (0): Pauta:
1- Aprovação Atas 104 e 105 ROs;
2- Atualização sobre o Fórum da Pessoa com Deficiência da
Regional Vila Mariana. Retorno da Subprefeitura sobre banner,
CET e GCM(Márcia);
3- Propostas selecionadas PLOA 2023 (Durval);
4- Posição e informações da Subprefeitura sobre a interdição da praça Juca Mulato (Durval);
5- Demandas comunitárias. Convidados: SMADS e SME;
6- Fundacentro (Carolina e Tatiana);
7- Ofícios e devolutivas;
8- Informes.
Pauta detalhada:
A Reunião Ordinária (RO) teve início com a presença da
maioria dos conselheiros titulares, considerando a exclusão dos
Conselheiros que faltaram por mais de três reuniões plenárias
sem justificativa, conforme item extra pauta abaixo.
1- Aprovação das Atas da 104 e 105 RO;
Atas aprovadas pelos Conselheiros presentes.
2- Atualização sobre o Fórum da Pessoa com Deficiência da
Regional Vila Mariana. Retorno da Subprefeitura sobre banner,
CET e GCM (Márcia);
O interlocutor Adilson informou que o banner já está sendo
produzido, a GCM está sendo tratada com o inspetor Fausto,
que deve retornar até semana que vem. O responsável pela CET
também ainda não retornou, mas deve retornar até semana que
vem. Segundo Adilson, a boa notícia é que a obra de sinalização
com as botoeiras já iniciou na Borges Lagoa com a Rua José de
Magalhães, projeto piloto das rotas acessíveis. A conselheira
Márcia informou que o evento será híbrido.
3- Propostas selecionadas PLOA 2023 (Durval);
Conforme aprovado na última reunião interna realizada
no dia 19/05, foram quinze as propostas selecionadas pelos
conselheiros participativos e identificadas com os seguintes
números: 850, 760, 151, 1676, 1272, 1243, 851, 1575, 756, 680,
769, 1612, 1597, 801, enviadas à Secretaria de Finanças para
votação popular pela plataforma Participe+.
4- Posição e informações da Subprefeitura sobre a interdição da praça Juca Mulato (Durval);
O conselheiro Durval informou que a praça, localizada na
Rubem Berta, é grande e pouco utilizada, chegou a ser adotada
por uma construtora que revitalizou a praça e, na pandemia,
entrou em obras e estavam fazendo um piscinão para conter
os alagamentos. Faz mais ou menos dois anos que existem
tapumes que a bloqueiam e o conselheiro gostaria de saber do
status da obra.
O Adilson informou que está a cargo da SIURB a obra,
porém não foi passada nenhuma data de término de obras e
liberação da via. O conselheiro Durval solicitou que peçam para
a SIURB o status e datas previstas para término.
5- Demandas comunitárias. Convidados: SMADS e SME;
Ambos os convidados não retornaram às mensagens de
Adilson e aos ofícios enviados e não compareceram à reunião
ordinária. Serão convidados novamente para a próxima reunião.
6- Fundacentro (Carolina e Tatiana);
O prédio é muito grande, antigo e precisa passar por reforma. Existem sugestões de moradores da região para virar área
de cultura e lazer, UBS e espaços que atendam à comunidade
local. A comunidade está envolvida e trabalhando para conseguir transformar esse espaço, que hoje está parado, em uma
área de saúde e lazer que atenda toda a região.
7- Ofícios e devolutivas;
A conselheira Carmen informou que organizou, com a
conselheira Suzana e o conselheiro Durval, os ofícios enviados
no Gooogle Drive do CPMVM. Os conselheiros solicitaram que
o Adilson passe a listagem de ofícios enviados desde 2020
retiradas do sistema.
8- Informes.
A conselheira Carmen informou que a Associação de Moradores da Vila Mariana realizará a Festa Junina no Instituto Biológico nos dias 25 e 26 de junho, sábado e domingo, das 10h
até 22h. Terão diversas atrações do bairro, shows, bem como
barracas com comida típicas e bebidas. A entrada é gratuita,
sendo solicitado um quilo de alimento para doação.
A conselheira Tatiana Pimentel agradeceu à subprefeitura
e todo o time tanto nas atividades da rua de lazer quanto na
resolução de buracos na via da comunidade Mauro.
O conselheiro Durval informou sobre a comissão eleitoral e
questionou as novidades e andamentos para o Adilson. O Adilson informou que a eleição será para mandato de 2022-2024,

