
ATA da 58ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA  
CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA VILA MARIANA (“ CPM-VM”) 

Realizada em 06 de novembro de 2018.  
 

1. Data, Horário e Local: Ao 6º dia do mês de novembro de 2018, às 18h00, na 
Subprefeitura de Vila Mariana, na Rua José de Magalhães, 500, Vila Clementino, 
São Paulo, SP. 
 
2. Mesa: Coordenadora: Claudia Vacilian Mendes Cahali (“Claudia”); Secretária: 
Simone de Borba Oliveira Boacnin (“Simone”). 
 
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, Simone de Borba 
Oliveira Boacnin, Claudia Vacilian Mendes Cahali, Adriana Lorenzetti, Carolina Aurélio 
Borges, Ligia Pinheiro de Jesus, Mariana Rodrigues de Carvalho Mello, Marcia 
Josefina Norcia, Paulo Luciano Sguario de Silva e Marcela Carolina Cerda Munoz. 
Justificou a ausência a Conselheira Miriam Glória do Amaral Diaz. Faltaram os 
Conselheiros Antônio Ricardo Miranda Junior, Alessandro Luiz Oliveira Azzoni, Marie 
Anne Tonelli Rammi e Andrea Veronica Carabantes. Os presentes assinaram a lista 
de presença que, rubricada pelas partes, integra esta ata como Anexo I. Também 
estiveram presentes os munícipes Lilian Manzione, Edna Kobori, Mario Gutierrez e a 
interlocutora da Subprefeitura de Vila Mariana Sra. Carolina Rocha. 
 

4. Ordem do Dia : 
a) Aprovação da ata da reunião anterior; 
b) 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; 
c) Deliberação sobre a oferta de realização de curso sobre Planejamento e 
Orçamento Municipal (PPA, LDO, LOA, Programa de Metas); 
d) Indicação de conselheiros (titular e suplente) para integrar o Comitê Regional 
de  Combate ao Aedes da Subprefeitura Vila Mariana; 
e) Informe sobre o oficio encaminhado a respeito da solicitação de implantação de 
um  CEU na região do DRE Ipiranga; 
f) Atualização a respeito da parceria entre a Faculdade de Arquitetura do Centro 
Universitário FIAM-FAAM e a subprefeitura de Vila Mariana; 
g) Espaço para os conselheiros que foram notificados a respeito das ausências 
em reuniões anteriores se manifestarem; 
h) Esclarecimentos da Prefeitura: Manutenção dos Muros Verdes da 23 de maio – 
vigência e termos dos contratos referentes à manutenção dos muros verdes; Alteração 
da denominação das Prefeituras Regionais para Subprefeituras, custos e dotação 
orçamentária, outros esclarecimentos; 
i) Informes Gerais dos conselheiros em exercício; 
j) Espaço para os munícipes presentes; 
k) Encerramento. 
 



5. Discussões: 
a) As atas de setembro e outubro, respectivamente referentes à 56ª e 57ª reunião 
ordinária do Conselho Participativo Municipal de Vila Mariana. 
b) Foi decidido que a Coordenadora Sra. Claudia perguntará à Sra. Lauana da 
Secretaria das Relações Internacionais sobre a possibilidade de a oficina ocorrer em 
fevereiro, em dois encontros. 
c) Os conselheiros decidiram por duas oficinas. Para a primeira oficina, intitulada “O 
Desenvolvimento de seu bairro e o plano diretor”, foram definidas duas opções de 
datas para realização da oficina: 21 e 23 de novembro. A segunda oficina, intitulada “O 
que a gente quer saber da cidade” foi escolhido como alternativa, caso não seja 
possível a realização da primeira oficina. 
d) Foram indicadas as conselheiras Sra. Marcia Josefina Norcia como representante 
titular do CPM de Vila Mariana e a Sra. Marcela Carolina Cerda Munoz como suplente 
para integrarem o Comitê Regional de Combate ao Aedes da Subprefeitura Vila 
Mariana,. 
e) O ofício foi encaminhado e o pedido de contar com a participação de um 
representante do SME na reunião do CPM-VM para esclarecimentos, foi reforçado 
pelo coordenador geral, Sr. Orlando. Porém, a resposta encaminhada via SEI 
6059.2018/0001133-2 referente à solicitação do CPM-VM foi negativa. Foi deliberado 
que continuaremos solicitando a presença de um representante da SME (Secretaria 
Municipal de Educação) na próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 04/12. 
f) A conselheira Ligia informou que o convênio/parceria entre a universidade 
FIAM/FAAM com a subprefeitura de Vila Mariana ainda não foi oficializado, porém 
mesmo sem o convênio efetivado foi dado andamento ao projeto no curso de 
arquitetura da instituição por meio da disciplina Escritório Modelo na qual os alunos 
vivenciaram a prática da profissão. A conselheira Lígia apresentou os resultados 
parciais da proposta que contemplou uma análise urbana do eixo de ação prioritária do 
plano regional na Av. José Maria Whitaker. O conselho apreciou o projeto que tem 
importante relevância e solicita para a subprefeitura que oficialize o convênio para dar 
continuidade ao trabalho. A conselheira Ligia informa que em contrapartida a esse 
convênio será doado, sem ônus à prefeitura, o projeto desenvolvido pelos alunos da 
referida faculdade. No dia 12/12 será feita uma reunião de apresentação do projeto no 
auditório da subprefeitura de Vila Mariana. 
g) A coordenadora Claudia informou que foram enviados e-mails para os conselheiros 
Antônio Ricardo Miranda Junior, Alessandro Luiz Oliveira Azzoni e Adriana Lorenzeti 
para notifica-los da perda de mandato após 03 faltas consecutivas. Informou também 
que a conselheira Marie Anne Tonelli Rammi enviou um e-mail comunicando seu 
desligamento do Conselho em virtude da eleição da “Bancada Ativista” da qual ela faz 
parte para a ALESP para a legislatura que será iniciada em 2019. A formalização do 
desligamento da conselheira já está em andamento. A conselheira Adriana 
apresentou-se para justificar suas ausências e explicou que recentemente fez um 
contrato com um cliente que a impede de estar nas reuniões ás terças-feiras no 
começo do mês. Desculpou-se e solicitou para vir na próxima reunião e sentir se 
conseguirá continuar no conselho. Essa explicação será encaminhada ao Sr. Orlando, 
coordenador geral dos Conselhos Participativos.  
h) A Sra. Carolina, interlocutora da subprefeitura de Vila Mariana, sugeriu que a 
Conselheira Mariana faça a consulta sobre o Muro Verde, na secretaria das 
subprefeituras, pela lei de acesso à informação, uma vez que não é a subprefeitura de 



Vila Mariana a responsável. A conselheira fará a consulta representando o conselho 
participativo de Vila Mariana. A Sra. Carolina Informou também que as mudanças de 
nome de Subprefeitura para Prefeitura Regional e o retorno para o nome de 
Subprefeitura não acarretou nenhum custo para Vila Mariana. 
i) A conselheira Simone informou que a Associação de Bairro de Vila Nova Conceição, 
em parceria com outras 45 associações de bairro (no momento), iniciaram um 
movimento denominado IPTU Justo cujo objetivo é limitar os aumentos de IPTU na 
cidade de São Paulo a índices inflacionários e que para tanto está em curso na 
Câmara dos Vereadores o PL 515/2018. Que existe um abaixo assinado para apoio a 
esse PL e contra o aumento abusivo do IPTU, bem como uma página nas redes 
sociais que informa as ações tomadas pelo grupo. A conselheira Marcia informa que a 
audiência pública do Orçamento das Subprefeituras será no dia 21, das 10 às 15h00 
na Câmara dos Vereadores e que no mesmo dia acontece a Audiência Pública da 
Secretaria da Pessoa com Deficiência. A conselheira Carolina pergunta sobre o que 
vai acontecer com a feira localizada na Av. José Maria Whitaker, enquanto estiver 
ocorrendo a revitalização do espaço. Questiona se a feira será transferida para outro 
local, se ficará suspensa e se volta para o mesmo local após o fim da revitalização. 
Solicita a prefeitura regional que faça um comunicado aos feirantes que dizem não ter 
informação do que acontecerá. Informa que no dia 22/11, das 19 às 20h30min haverá 
uma audiência pública sobre Segurança Viária no SENAI Anchieta. A conselheira 
Marcia solicita saber se as demandas apresentadas para o orçamento de Vila Mariana 
foram contempladas e enviadas à Câmara dos Vereadores. A conselheira Ângela 
informou que no Parque das Bicicletas cortaram grama de um lado e do outro não. A 
interlocutora Carolina informou que isso depende da ordem de serviço que é dividida 
por áreas. Pode ser que primeiro tenha sido definido uma área que abrangeu um lado 
e que posteriormente seja definida a outra área que abrangerá o outro lado. 
j) O Sr Mario Gutierrez, conselheiro da Sé, e munícipe, apresentou uma demanda 
sobre os problemas encontrados dentro do Cemitério de Vila Mariana. Solicitou 
medidas urgentes para combater a falta de segurança que o espaço oferece, entre 
eles risco de queda de altura por falta de guarda corpo, bem como em relação aos 
furtos que ocorrem com frequência. O conselho decidiu fazer um ofício junto ao 
Conselho da Sé pedindo providências urgentes para melhorar a segurança do local. 
k) 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, 06 de novembro de 2018. 

 
Mesa: 
 
 
 
 
______________________________ _______________________________ 
Claudia Vacilian Mendes Cahali   Simone de Borba Oliveira Boacnin 

Coordenadora     Secretária 


