
ATA da 56ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA  

CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA VILA MARIANA (“CPM-VM”) 

Realizada em 02 de outubro de 2018.  

 

1.  Data, Horário e Local: Ao 2º dia do mês de outubro de 2018, às 18hs, na Subprefeitura de 

Vila Mariana, na Rua José de Magalhães, 500, Vila Clementino, São Paulo, SP. 

 

2. Mesa: Coordenadora: Claudia Vacilian Mendes Cahali (“Claudia”) que também secretariou a 

reunião. 

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) os Conselheiros Participativos eleitos para o biênio 2018/2019: Claudia 

Vacilian Mendes Cahali, Carolina Aurelio Borges, Mariana Rodrigues de Carvalho Mello, Marcia 

Josefina Norcia, Mirian Glória do Amaral Diaz e Marcela Carolina Cerda Munoz. Justificaram 

ausência os Conselheiros: Simone de Borba Oliveira Boacnin, Angela Cristina de Mattos 

Quintanilha, Ligia Pinheiro de Jesus, Marie Anne Tonelli Rammi e Paulo Luciano Sguario de 

Silva. Faltaram os Conselheiros: Adriana Lorenzeti, Andrea Veronica Carabantes, Antônio 

Ricardo Miranda Junior e Alessandro Luiz Oliveira Azzoni. Os presentes assinaram a lista de 

presença que, rubricada pelas partes, integra esta ata como Anexo I. (ii) Também presentes os 

munícipes Marcia Groeninga, Lilian Manzione, Tatiana de Souza e a interlocutora da 

Subprefeitura de Vila Mariana, Carolina Rocha. 

 

4. Ordem do Dia: 

a) Aprovação das atas das reuniões anteriores; 

b) Deliberação para convocação de reunião extraordinária; 

c) Apresentação do Relatório Semestral de Obras e Ações pela Subprefeitura; 

d) Discussão sobre o Relatório; 

e) Informes Gerais; 

f) Encerramento 

 

a) Aprovação das atas das reuniões anteriores: a ata de reunião de agosto foi enviada por e-

mail para os conselheiros, porém os presentes solicitaram que a aprovação fosse feita em uma 

próxima reunião; 

b) Deliberação para convocação de reunião extraordinária: os conselheiros presentes 

deliberaram favoravelmente à realização de reunião extraordinária que foi marcada para o dia 

16 de outubro às 18hs, no auditório da Subprefeitura de Vila Mariana. 

c) Apresentação do Relatório Semestral de Obras e Ações da Subprefeitura: a apresentação foi 

feita pela interlocutora da Subprefeitura, Carolina Rocha que detalhou o relatório dos serviços 

executados no 1º semestre de 2018, e informou que o relatório está disponível no site da 

Subprefeitura de Vila Mariana. O Subprefeito Benedito Mascarenhas também esclareceu as 

dúvidas dos presentes com relação ao relatório apresentado. A ata da apresentação será 

posteriormente elaborada pela assessora de comunicação da Subprefeitura, Carolina Rocha. 

d) Discussão sobre o relatório: a discussão ocorreu durante a apresentação e os 

esclarecimentos e informações complementares foram dados pelo Subprefeito de Vila 



Mariana. A conselheira Carolina Borges questionou sobre o fechamento do trecho da Avenida 

José Maria Whitaker que era utilizado como Rua de Lazer, mas que não consta oficialmente do 

rol de ruas de lazer da Prefeitura. Foi esclarecido que atualmente a responsabilidade das Ruas 

de Lazer é da Secretaria Municipal de Esportes, e que os interessados devem entrar em 

contato com a Secretaria para renovar as autorizações necessárias. 

e) Informes gerais: A munícipe Tatiana de Souza informou e convidou a todos para a Festa do 

dia das crianças que será realizada no dia 12/10 das 09 às 19hs na Avenida José Maria 

Whitaker, organizada pela Associação “Amigos da Mauro”. 

A munícipe Marcia Groeninga informou que no dia 09/10 das 09 às 12hs acontecerá a posse do 

Conselho Gestor de Saúde da Vila Mariana, na subprefeitura de Vila Mariana. 

A conselheira Mirian informou que participou da Conferência Municipal de Direitos Humanos 

da Criança e do Adolescente, realizada em 28 de agosto, quando foi nomeada Conselheira da 

Criança e do Adolescente. 

f) 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, 2 de outubro de 2018. 

 

 

Mesa: 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Claudia Vacilian Mendes Cahali 

Coordenadora 


