Ata da 97ª Reunião Ordinária do
Conselho Participativo da Vila Mariana
Realização virtual através da plataforma Meet, no dia 14 de setembro de 2021, das 18h30 às
20h00.

Participantes:
Membros da Subprefeitura: Adilson Gregorio e Bruna Anielle Lopes de Oliveira; Luis Felipe
Miyabara (subprefeito); Armandinho Ferreiro (chefe de gabinete);
Coordenador: Tatiana Pimentel
Secretária: Cristina Gerab (ata elaborada pela Conselheira Suzana Vilhena),
Conselheiros presentes: Durval Tabach; Suzana Vilhena; Thiago Gebara; Cristina Gerab;
Carolina Borges; Tatiana Pimentel; Victor Zacharias Plese; Marcia Norcia; Eliana Aparecida
Conquista; Denise Delfim; Lucian De Paula Bernardi; Carmen Godoy Rocha; Mariana Mello.
Conselheiro ausente: Paulo Tulim (sem justificativa).
Conselheiros Suplentes: Salvador Serrato (suplente convocado, mas ainda não divulgado em
DO);
Outros participantes: Carlos Marques (membro do conselho do Jaçanã); Roberto Gentilezza;
Izaura Moreira (entrou depois, da Subprefeitura da Cidade Tiradentes e do tema Saúde).

Pauta:
1- Aprovação Ata RO 96 de 10/08/2021;
2- Renúncia Conselheiro Joel Pagan/ Posse Conselheiro Salvador Serrato;
3- Problemas de energia elétrica em Moema (Suzana) ;
4- Relato da inauguração da nascente do Sapateiro (Denise);
5- Atualização sobre atividades do CMPU (Durval) ;
6- Problemas de segurança e interação com os CONSEGs (Mariana);
7- Falta de respeito das construtoras que fecham as calçadas e não respeitam a ciclovia;
8- Eleição do CADES (Carolina) ;
9- Problemas 156 (Victor);

Pauta detalhada:
A Reunião Ordinária (RO) teve início com a presença da maioria dos conselheiros titulares.

1- Aprovação Ata RO 96 de 10/08/2021.
Após a leitura da Ata pela Coordenadora, a mesma foi aprovada por todos os Conselheiros
presentes, sendo enviada para a publicação, por e-mail.

2- Renúncia Conselheiro Joel Pagan/ Posse Conselheiro Salvador Serrato
Adilson vai ajudar a cobrar a equipe da prefeitura para registro da alteração no DO.

3- Problemas de energia elétrica em Moema (Suzana) .
Suzana vai tentar organizar um abaixo-assinado para pressionar a ENEL a aumentar a
infraestrutura do bairro. O Subprefeito vai ajudar no que for necessário.
Provavelmente as ETDs que atendem Moema são: ETD Santo Amaro e ETD Clementino.
4- Relato da inauguração da nascente do Sapateiro (Denise) .
A inauguração foi um sucesso e repercutiu pela região. É importante lembrar que é uma água
que poderia ser reutilizada para regar plantas, por exemplo. Lá foi colocado o mapa das águas.
Luis Felipe e Adilson foram facilitadores, bem como a Denise com sua determinação, para a
realização deste trabalho.
Conselheiro Durval pontua: uma obra pequena pode trazer muita conscientização.
5- Atualização sobre atividades do CMPU (Durval) .
Durval, representante dos CPMs da Macrorregião Sul 1 no CMPU (Conselho Municipal de
Política Urbana) informa que o processo de revisão do Plano Diretor Estratégico tem sido
questionado pelo segmento da sociedade civil dentro do CMPU, bem como pelo Ministério
Público e Defensoria Pública, por conta da baixa efetividade da participação social no processo.
Por isso, a sociedade civil está pleiteando a prorrogação da revisão. O Ministério Público
enviou recomendação para que a Prefeitura fizesse uma reunião extraordinária para
apresentar a metodologia que está sendo adotada no processo participativo de revisão.
Dois pontos importantes: participação dos CPMs na organização de reuniões e oficinas
temáticas regionais e envio de contribuições por meio da plataforma Participe Mais. No
primeiro, envolve uma participação ativa dos conselheiros, porém nada disso foi realizado.
Não houve participação nossa ativa. No segundo, não houve subsídios para a sociedade civil
enviar contribuições.

Perguntado sobre a participação da subprefeitura e do CPM na organização de reuniões e
oficinas, o subprefeito Luis Felipe informou que não ainda não recebeu informações e que
informará o CPM assim que recebê-las.
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É possível acompanhar as reuniões do CMPU pelo canal do Youtube da SMUL.
6- Problemas de segurança e interação com os CONSEGs (Mariana) .
Segurança da interação com o CONSEG. É essencial o apoio da Subprefeitura nesse sentido.
Trata-se de um pleito de moradores, que estão começando a falar em contratar vigilância
armada.
Conselheira Suzana complementa com dados de Moema, 80% de aumento nos furtos,
reclamações e muita insegurança, agora não só para a sociedade civil.
7- Falta de respeito das construtoras que fecham as calçadas e não respeitam a ciclovia.
Muitos moradores reclamam das construtoras que estacionam caminhões nas calçadas e
ciclovias. // verificar o PPRA e PCMAT – buraco na Rua do Paraíso: ciclista caiu num buraco e
carro quase atropelou o ciclista. (quase na Ferrentini) // incluir outros crimes ambientais que
elas cometem, como: descarte irregular de concreto e areia na guia de rua que ocasiona
entupimento de bueiros; invasão de passeio público com tapume de obra; calçadas irregulares
durante a obra / como fiscalizar essas infrações?
8- Eleição do CADES (Carolina) .
A eleição foi anulada por problemas na plataforma. Os atuais membros serão mantidos até
solucionar a questão da segurança do acesso online do Participe+. Diversas irregularidades
foram constatadas, inclusive que pessoas votaram mais vezes que o permitido.
9- Problemas 156 (Victor).
Fizemos uma reunião e listamos tudo que estava ineficiente e/ou inconsistente. O sistema
informa muitas vezes que o problema foi resolvido, quando não havia sido. Isso impacta a
credibilidade.
Extra pauta:
Ofício com sugestões para a Semana da Mobilidade, que acabou não entrando na pauta
(Lucian).
Dia 22 é o Dia Mundial Sem Carro.
Enviar ofício às autoridades com indicações de medidas importantes como: instalação de piso
tátil, alargamento de calçadas onde há maior circulação, conclusão da ciclofaixa que faltam,
faixas onde tem o maior número de sinistros.
Conselheira Márcia pontua que há um projeto piloto ligado à estação AACD para acessibilidade
que será o teste com as entidades na região, há uma rota acessível entre elas. Haverão
botoeiras sonoras (64 no total).
Informes:
Dia 21/09 - dia nacional de luta da pessoa com deficiência. Luta pelos direitos das pessoas com
deficiência, estabelecido na década de 60, com o objetivo de florescer novas ações para esse
segmento que é invisibilizado.
A Campanha do Cãozinho Educado. Mais de 3000 folhetos foram distribuídos informando
sobre o impacto para os cadeirantes, por exemplo, quando as fezes dos cães que não são
recolhidas do chão.
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Encerrada a pauta, sem pedidos de palavra, a reunião foi finalizada pela Coordenadora.
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