
ATA da 57ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA  

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

Realizada em 16 de outubro de 2018.  

 

1. Data, Horário e Local: Ao 16º dia do mês de outubro de 2018, às 18h, 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 Ângela Cristina de Mattos 

Quintanilha, Carolina Aurelio Borges, Claudia Vacilian Mendes Cahali, Ligia Pinheiro de Jesus, Marcia 

Josefina Norcia, Miriam Glória do Amaral Diaz, Marcela Carolina Cerda Munoz e Paulo Luciano Sguario 

de Silva. Justificaram ausência as Conselheiras: Simone de Borba Oliveira Boacnin e Mariana Rodrigues 

de Carvalho Mello e Marie Anne Tonelli Rammi. 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 o Coordenador Geral dos Conselhos Participativos Municipais, Sr. Orlando Paixão e a 

interlocutora da Subprefeitura de Vila Mariana, Carolina Rocha. 

 

4. Ordem do dia: 

a) Aprovação das atas das reuniões anteriores (agosto e setembro/18); 

b) Pedido de formalização do programa Rua de Lazer na Avenida José Maria Whitaker, entre os 

números 2.100 e 2.500; 

c) XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA 

CIDADE DE SÃO PAULO 2018 – Apresentação da Conselheira Carolina Borges a respeito da 

importância da Conferência tendo em vista a possibilidade de cancelamento da mesma em 

função da falta de recursos para a realização e deliberação do Conselho sobre o tema; 

d) Indicação de um conselheiro para participar do curso de Gestão de Políticas Públicas e Controle 

Social; 

e) Seleção de Oficinas a serem realizadas pelos “Agentes Formadores de Governo Aberto”, 

oferecidas pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais e da Controladoria Geral do 

Município; 

f) Comunicado sobre o tema da Campanha da Fraternidade 2019; 

g) Encerramento. 

 

Em função da presença do coordenador geral dos Conselhos Participativos, Sr. Orlando Paixão, foram 

abordados vários temas e discutiram-se também procedimentos para um melhor funcionamento do 

Conselho Participativo Municipal. 



A participação do Sr. Orlando foi muito positiva, pois trouxe diversas informações e esclarecimentos 

necessários para o bom andamento das atividades dos conselheiros. 

Nessa oportunidade foi discutida a necessidade de um procedimento para protocolamento de ofícios, 

acompanhamento e devolutivas das solicitações e/ou pedidos de esclarecimentos feitos formalmente 

pelo Conselho. 

A coordenadora Claudia solicitou orientações para informar os conselheiros que de acordo com o 

regimento devem perder o mandato. De acordo com o controle de faltas, os conselheiros Adriana 

Lorenzeti, Antônio Ricardo Miranda Junior e Alessandro Luiz Oliveira Azzoni possuem 03 faltas 

consecutivas não justificadas. Foi levantada a situação da conselheira Marie Anne Tonelli Rammi que 

assumirá cargo na Assembleia Legislativa Estadual pois integra a “Bancada Ativista” eleita para o cargo 

de Deputada Estadual. O Sr. Orlando recomendou que a coordenação entrasse em contato com os 

conselheiros que possuem 03 faltas consecutivas injustificadas para notifica-los da iminente perda de 

mandato.Os conselheiros presentes na reunião se manifestaram favoravelmente à perda do mandato 

dos conselheiros. Quanto ao caso da conselheira Marie Anne, foi decidido que devemos aguardar uma 

comunicação dela informando o desligamento do conselho. Todo o procedimento de oficialização de 

perda de mandato e desligamento assim como a convocação dos conselheiros suplentes deve ser feito 

pela coordenação geral que providenciará a publicação no diário oficial.  

Discutiu-se ainda a carência de equipamentos públicos na região do Distrito da Saúde que atendam a 

população e principalmente as crianças no contra turno do período escolar, como por exemplo, além do 

CEU, um CCA, Casa de Cultura, Centro Cultural. 

Nesse sentido, a conselheira Lígia lembrou que a Faculdade de Arquitetura do Centro Universitário 

FIAM-FAAM propôs uma parceria com a Subprefeitura da Vila Mariana para elaboração de projetos e 

tendo em vista as necessidades do Distrito da Saúde, os projetos seriam feitos prioritariamente no eixo 

da avenida José Maria Whitaker. Enfatizou que os alunos já estão trabalhando nos estudos, análises e 

propostas para a região, porém o convênio ainda não foi formalizado. A Conselheira Lígia fará uma 

apresentação desses estudos na reunião de novembro; 

A conselheira Marcela apresentou a sugestão de revitalização de um equipamento comunitário pela 

empresa Quartzolit que tem subsidiado as atividades da ONG “Projeto Solidariedade com Arte”, que é 

liderada pela conselheira. O espaço poderia ser utilizado para realização de oficinas de mosaico, aulas 

de teatro, história da arte, produção de brinquedos educativos, etc. que fazem parte das atividades da 

ONG. A conselheira Marcela informou que atualmente a ONG realiza suas oficinas no Espaço de Leitura, 

porém é necessária a formalização da concessão do espaço. Disse ainda que a o espaço necessita de 

obras de manutenção com urgência que estão a cargo da subprefeitura da Vila Mariana. 

5. Discussões da pauta: 

a) Foram aprovadas as atas reuniões de agosto e setembro/18 sem alterações, apenas com 

correções de digitação; 

b) Foi esclarecido que é necessário que os interessados façam um pedido para a Secretaria de 

Esportes para reimplantação do programa Rua de Lazer na Avenida José Maria Whitaker, entre os 

números 2.100 e 2.500; 



c) Durante a apresentação sobre a conferência, a conselheira Carolina informou que foi feita uma 

moção solicitando a “Implantação de um CEU (Centro Educacional Unificado) na DRE Ipiranga para 

atendimento da região central de São Paulo”. 

Conforme orientação do coordenador geral, Sr. Orlando Paixão, foi aprovado pelos conselheiros 

presentes o envio do ofício solicitando a presença de representante da Secretaria Municipal de 

Educação (SME) na próxima reunião do conselho participativo, a ser realizada no dia 6 de novembro às 

18 horas. Esse ofício será protocolado na Subprefeitura e será aberto um processo no Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI) que será enviado para a SME. O número do processo no SEI deverá ser 

encaminhado aos Conselheiros por e-mail e para o Coordenador Geral dos CPMs, Sr. Orlando que 

entrará em contato com a SME para reiterar a solicitação da presença de representante na próxima 

reunião do Conselho Participativo.  

d) Foram indicadas as conselheiras Ângela Cristina de Mattos Quintanilha, Miriam Glória do Amaral 

Diaz e Marcela Carolina Cerda Munoz para participar do curso de Gestão de Políticas Públicas e Controle 

Social; 

e) Ficou decidido que a seleção de Oficinas a serem realizadas pelos “Agentes Formadores de 

Governo Aberto”, oferecidas pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais e da Controladoria 

Geral do Município foi adiada para a reunião de novembro; 

f) A conselheira Marcia informou que o tema da Campanha da Fraternidade 2019 será “Política 

Pública – Projeto de Capacitação da Cidadania Ativa” e que será uma excelente oportunidade para 

realização de oficinas de capacitação e inclusão de todos os cidadãos em situação de vulnerabilidade 

social; 

g) 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, 16 de outubro de 2018. 

 

 

Mesa: 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Claudia Vacilian Mendes Cahali 

Coordenadora 


