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Ata da 98ª Reunião Ordinária do 
Conselho Participativo da Vila Mariana 

 

Realização virtual através da plataforma Meet, no dia 19 de outubro de 2021, das 18h30 
às 20h00. 

 

Participantes: 

Interlocutor (Subprefeitura da Vila Mariana): Adilson Gregório 

Coordenadora: Tatiana Pimentel 

Secretária: Suzana Vilhena 

Conselheiros titulares presentes (12): Carmen Rocha, Carolina Borges, Cristina Gerab, 
Denise Delfim, Durval Tabach, Eliana Conquista, Lucian de Paula, Suzana Vilhena, Tatiana 
Pimentel, Victor Plese, Paulo Tulim, Thiago Gebara. 

Conselheiros titulares ausentes (3):, Salvador Serrato, Mariana Mello, Marcia Norcia  
(justificada). 

Convidados Subprefeitura (1): Bruna Oliveira, assessora de comunicação. 

Munícipes presentes: Eduardo Merheje Jr., Gregório Hamparian, Heno Costa. 

 

Pauta: 

1- Aprovação Ata R.O. 97ª de 13/09/2021; 

2- Devolutiva da Subprefeitura VM sobre ofício Semana da Mobilidade (Conselheiro 
Lucian de Paula); 

3- Esclarecimentos sobre votação do CADES e eleições do CPM; 

4- Serviço malfeito na praça da comunidade Mauro. Necessidade de pintura dos 
brinquedos e do piso (Conselheira Tatiana Pimentel);      

5 - Datas das oficinas da revisão do PDE. 
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Informes: 

6.1. Abaixo-assinado sobre falta de energia elétrica (Conselheira Suzana Vilhena) 

6.2. Chácara das Jaboticabeiras, a reunião do Conpresp foi marcada para 
segunda-feira, dia 25/10. (Conselheira Denise Delfim) 

6.3. Reformas e novo espaço da Zoonose com a Cosap 

6.4. Estudo de concessão Aeroporto Congonhas 

 

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

 

Pauta detalhada: 

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

 

1- Aprovação Ata R.O. 97ª de 13/09/2021; 

Em função de problemas pessoais, a conselheira Cristina, responsável pela redação da 
referida ata, não pôde apresentá-la. Ficou pactuado que a ata seria apresentada e 
aprovada o mais breve possível, depois da reunião ordinária. 

2- Devolutiva da Subprefeitura VM sobre ofício Semana da Mobilidade (Conselheiro 
Lucian de Paula); 

Adilson, representante da Prefeitura, disse que o ofício foi consultado por ele quando 
encaminhado pelo CPM, em 01/10 foi dada a resposta de CET. Ainda faltam outros 
setores a responderem. Fizeram interlocução com Ilume, pois foi solicitada pela 
empresa e levaram os pontos demonstrados em ofício também e está em andamento, 
sendo encaminhado. 

A resposta da CET foi vaga, dizendo tratar-se de ofício encaminhado pelo Conselho 
Participativo com sugestões sobre a Semana da Mobilidade e, uma vez que a data já 
havia passado, questionaram se o CPM-VM ainda tem interesse nas demandas. 

Conselheiro Lucian, Carmen, Victor, Denise e Suzana concordam que devemos insistir 
junto à Prefeitura na devolutiva de respostas e na atenção às demandas do ofício, que 
deverão ser realizadas com urgência. 

A Prefeitura infelizmente tem feito apenas encaminhamentos, sem devolutivas. 

Os conselheiros aprovam o envio do novo ofício, com a crítica ao conteúdo e a não 
participação de todos nós, a solicitação de que o CPM seja consultado com antecedência 
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para poder compor a programação das próximas edições e cobrando que o que foi 
enviado, seja executado. 

3- Esclarecimentos sobre votação do CADES e eleições do CPM; 

Sobre o CADES, o Adilson confirma que o processo não tem novidades. A Bruna 
confirma que vai ser em novembro, nas praças de atendimento e será mista, tanto 
online quanto presencial. Provavelmente pela plataforma “Participe+”. 

Sobre as eleições do CPM, não existem informações claras. A última informação  é que 
está a cargo do departamento jurídico. 

Conselheira Carmen ressalta que estamos em outubro e em ambas as eleições não 
temos informações claras a respeito, nem concretas. Se haverá o processo eleitoral ou 
não de ambas, que normalmente aconteceriam em novembro. 

Conselheiro Durval informa que acaba de sair uma informação no D.O. sobre eleições 
dos CADES, mas não há informação sobre  eleição dos CPMs, que pode inclusive não 
ocorrer. 

Denise ressalta que o Conselho de Representantes é ligado ao legislativo e Conselho 
Participativo é ligado ao executivo. Não tem as mesmas atividades, a mesma 
autonomia, e o mesmo envolvimento político. 

4- Serviço malfeito na praça da comunidade Mauro. Necessidade de pintura dos 
brinquedos e do piso (Conselheira Tatiana Pimentel);     

O projeto da praça da comunidade Mauro foi inscrito na Chamada Cívica, do vereador 
Police Neto, que possibilita aos ganhadores uma verba de emenda parlamentar para 
realização de ações. A obra foi realizada no começo do ano de 2021. 

A Conselheira Tatiana Pimentel pede uma posição da Subprefeitura ao Adilson, uma vez 
que o serviço foi muito malfeito e o investimento questionável. Há necessidade de 
conserto do piso, pintura dos pisos, envernização dos brinquedos, portão quebrado e o 
plantio do paisagismo que não foi finalizado. 

A limpeza é mantida pelos moradores e o cuidado da praça é dividido entre os 
moradores, a creche e a Subprefeitura. 

O Adilson confirmou que já foi alinhado com o Felipe, subprefeito, e que essas 
manutenções solicitadas serão realizadas a princípio até o começo de novembro. 

Carmen relembra que o projeto foi orçado e aprovado de um jeito, porém realizado de 
outro. 

5 - Datas das oficinas da revisão do PDE (Conselheira Denise Delfim). 

A conselheira Denise explica que a Prefeitura precisa apresentar até o fim do ano as 
oficinas, conforme previsto em lei, porém nada está sendo resolvido, nem existem 
oficinas previstas. 

O conselheiro Durval traz informações do CMPU e informa que estão em busca do 
adiamento por não haver tempo hábil para realização das oficinas temáticas. Existe um 
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comunicado informando que foram suspensas temporariamente, até que se tenha os 
diagnósticos do Plano Diretor. 

 

6. Informes: 

6.1. Abaixo-assinado sobre falta de energia elétrica 

A conselheira Suzana Vilhena comenta que já temos 659 assinaturas no abaixo-
assinado e que irá escrever o ofício, para ser assinado pelo CPM-VM, Associação Viva 
Moema e Associação dos Moradores da Vila Mariana. 

O munícipe Gregório Hamparian pede a fala e compartilha a sua experiência 
quanto à falta de luz na região de Moema. Comenta que na última segunda-feira, 
ficaram 3h sem luz. Mas que o caso que ele gostaria de dividir é que também ficaram 
sem luz no último apagão dia 18 de setembro e perderam a geladeira que queimou. Ele 
e a esposa estavam com COVID e tiveram enorme dificuldade para resolver, 
protocolaram a queima do equipamento e a falta de luz, o sistema da Enel confirmou o 
retorno em 1 dia, até 24h, por ser equipamento essencial para alimentos. Hoje, dia 
19/outubro, mais de um mês depois, não tiveram o ressarcimento do equipamento e 
nem qualquer retorno. 

Carmen indica ao munícipe Gregório que ele acione a Aneel, pois a agência 
reguladora acompanhará o protocolo, inclusive deve ser informado que foi recusada a 
liberação da gravação telefônica por parte da Enel para o munícipe. 

 

6.2. Chácara das Jaboticabeiras, a reunião do Conpresp foi marcada para 
segunda-feira, dia 25/10. 

Conselheira Denise informa que a reunião será na próxima segunda-feira, o terreno 
comprado pela construtora tem um gabarito técnico que a empresa não quer seguir e, 
nesta reunião, será oportuna a presença dos conselheiros em prol do tombamento.  

 

6.3. Reformas e novo espaço da Zoonose com a Covap 

O Adilson visitou o espaço na Zona Norte localizado na Av. Santos Dumont, dividiu as 
fotos e vídeos com os conselheiros e comentou que há um site com todos os animais 
disponíveis para adoção. São vários, além de gatos e cachorros, porcos domésticos, 
cavalos, entre outros. E reforça o convite para os conselheiros visitarem o local e 
conhecerem o projeto, pois fazem campanhas de castração, cada munícipe pode 
cadastrar até 10 animais por CPF, os animais são adestrados para poderem ter um novo 
lar, tem RGA também. 

 

6.4. Estudo de concessão Aeroporto Congonhas 
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Denise comentou que participou de uma reunião junto com a Associação Viva Moema, 
a Associação do Paraíso, entre outras associações do entorno e a Infraero para falar a 
respeito do estudo da concessão, sobre as novas construções ao redor e temas 
correlatos. Muito foi discutido, porém nada definido. Uma nova reunião irá ser 
agendada.  

 

Encerrada a pauta, sem pedidos de palavra, a reunião foi finalizada pela Coordenadora. 

 


