ATA da 59.a REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA VILA MARIANA (“CPM-VM”)
Realizada em 04 de dezembro de 2018.
1. Data, Horário e Local: Ao 4º dia do mês de dezembro de 2018, às 18 hs, na
Subprefeitura de Vila Mariana, na Rua José de Magalhães, 500, Vila Clementino, São
Paulo, SP.
2. Mesa: Coordenadora: Claudia Vacilian Mendes Cahali (“Claudia”); Secretário:
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, Angela Cristina de Mattos Quintanilha, Simone de Borba
Oliveira Boacnin, Claudia Vacilian Mendes Cahali, Carolina Aurelio Borges, Marcia
Josefina Norcia, Paulo Luciano Sguario de Silva Soto Justificaram ausência os
Conselheiros:, Ligia Pinheiro de Jesus, Mariana Rodrigues de Carvalho Mello, Miriam
Glória do Amaral Diaz e Marcela Carolina Cerda Munoz. Faltaram os Conselheiros
Adriana Lorenzeti, Antônio Ricardo Miranda Junior, Alessandro Luiz Oliveira Azzoni.
Os presentes assinaram a lista de presença que, rubricada pelas partes, integra esta
ata como Anexo I. Também estiveram presentes os munícipes Márcia Groeninga, Iury
Almeida de Carvalho, José de Moraes Pinto, Mara Cristina Nunes e a interlocutora da
Subprefeitura de Vila Mariana Sra Carolina Rocha.
4. Ordem do Dia:
Pauta:
a)
Aprovação das atas da reunião extraordinária de 16/10 e da
reunião
ordinária
de
06/11;
b)
Alteração da data da reunião ordinária de janeiro/2019 para a
segunda
quinzena
do
mês;
c)
Deliberação
sobre
a
perda
de
mandato
da
Conselheira
Extraordinária Andrea Soto para que a Coordenação Geral tome as
providências
necessárias
para
convocação
da
conselheira
suplente;
d)
Elaboração de relatório dos trabalhos efetuados pelo Conselho
Participativo Municipal em 2018 de forma a atender o artigo 36º do decreto
57.829/2017que determina a divulgação do mesmo no mês de janeiro de cada
ano;
e)
Proposta de priorização das atividades dos conselheiros no
monitoramento da execução orçamentária, na evolução dos indicadores de
desempenho dos serviços públicos e na execução do Programa de Metas de
forma a atender ao disposto artigo 4º, alínea IV e no artigo 33º do decreto
57.829/2017.
f)
Espaço para a subprefeitura apresentar os esclarecimentos a
respeito da (i) reforma da área da feira livre da Av. José Maria Whitaker,
(ii) sobre a identificação de espaços da prefeitura que eventualmente sejam
utilizados
por
terceiros
e
quais
são
as
contra
partidas;
(iii)
Encaminhamentos referentes ao piso tátil direcional das calçadas do Projeto
Piloto
de
Acessibilidade
no
distrito
de
Vila
Mariana;
g)
Informe sobre a abertura do SEI nº 6059.2018/0001258-4
referente ao ofício à Secretaria de Mobilidade e Transportes sobre a

ciclovia
da
Domingos
de
Moraes;
h)
Informe
sobre
a
resposta
da
SME-DRE-IP
referente
à
solicitação de participação de um representante da SME para esclarecimentos
a respeito da implantação de um CEU na região do DRE Ipiranga em
atendimento
ao
solicitado
no
Ofício
nº08/CPM-VM/2018
(Documentos
SEI/nº012063667
e
SEI/nº
012333119);
i)
Informe sobre a parceria entre a Faculdade de Arquitetura do
Centro Universitário FIAM-FAAM e a subprefeitura de Vila Mariana;
j)
Informe sobre os Territórios Educadores do Plano municipal
pela primeira infância e proposta de criação de grupo de trabalho para
discussão, sugestões e monitoramento da implantação do Plano na região da
Subprefeitura
de
Vila
Mariana;
k)
Informes Gerais dos conselheiros em exercício – inclui os
informes
da
Marcia;
l)
Espaço
para
os
munícipes
presentes;
m)
Encerramento
5. Discussões:
a) As atas de outubro e novembro, respectivamente referentes a 57ª e 58ª reunião
ordinária do Conselho Participativo Municipal de Vila Mariana foram aprovadas.
b) Foi decidido que reunião ordinária de janeiro/2019 acontecerá na
segunda quinzena do referido mês.
c) Os conselheiros decidiram aprovar a perda de mandato da Conselheira
Extraordinária Andrea Soto para que a Coordenação Geral tome as
providências necessárias para convocação da conselheira suplente. A mesma faltou
em 4 reuniões e encaminhou email solicitando deligamento, pois, por motivos
pessoais, não consegue mais participar das reuniões. Os colegas agradeceram o
tempo em que a conselheira esteve presente ajudando os trabalhos.
d)
O
relatório
dos
trabalhos
efetuados
pelo
Conselho
Participativo Municipal em 2018 de forma a atender o artigo 36º do decreto
57.829/2017, será discutido na reunião de 15/01/19.
e) Os conselheiros definiram que em 2019 priorizarão as atividades dos conselheiros
no monitoramento da execução orçamentária, na evolução dos indicadores de
desempenho dos serviços públicos e na execução do Programa de Metas de
forma a atender ao disposto no artigo 4º, alínea IV e no artigo 33º do decreto
57.829/2017.
f)
A
subprefeitura
apresentou
os
esclarecimentos
a
respeito da reforma da área da feira livre da Av. José Maria Whitaker informando que
tem o projeto do local e a verba, mas não está definido a data de início, bem como não
sabe informar em que setor o projeto está parado. Novamente explicou que a feira
será remanejada provisoriamente e o local temporário ainda não foi definido. Não sabe
informar e identificar todos os espaços da prefeitura que eventualmente sejam
utilizados por terceiros e quais são as contra partidas e que esse dado dever ser
solicitado pela lei de acesso na Secretaria de Gestão. Em relação ao piso tátil
direcional das calçadas, o conselho fará um relatório para apresentação ao ministério
público. A conselheira Márcia orientará outras instituições a também encaminhar
consulta no Ministério Público.

g) A SEI n º6059.2018/0001258-4 referente ao ofício à Secretaria de Mobilidade e
Transportes sobre a ciclovia da Rua Domingos de Moraes foi aberta e ainda não foi
recebida resposta para a mesma.
h) Foi solicitada a participação de um representante da SME para esclarecimentos a
respeito da implantação de um CEU na região do DRE Ipiranga em
atendimento ao Ofício nº08/CPM-VM/2018, e não houve comparecimento. A
Secretaria de Educação informou que não enviará representante. O conselho entende
que essa resposta é um descaso à solicitação dos munícipes de Vila Mariana.
i) A proposta resultante da parceria entre a Faculdade de Arquitetura do
Centro Universitário FIAM-FAAM e a subprefeitura de Vila Mariana que contemplou
uma análise urbana do eixo de ação prioritária do plano regional na Av. José Maria
Witaker será apresentada no dia 12/12/18 e todos os conselheiros e munícipes estão
convidados.
j)
O
projeto
Territórios
Educadores
do
Plano
Municipal
pela primeira infância é uma iniciativa dos vereadores Janaína Lima, Police Neto e
Soninha. É uma lei já aprovada e foi criado um projeto piloto. O conselho verá a
possibilidade de replicar na área de Vila Mariana.
k) A conselheira Marcia solicitou que o Fórum da Pessoa com Deficiência 2019 entre
na agenda e orçamento da subprefeitura de Vila Mariana, dada a importância do
mesmo para a região. Fez também a proposta de abrir o Fórum fazendo a
apresentação dos conselhos e do espaço para participação do munícipe na
subprefeitura. A conselheira Ângela pede ajuda para todos assinarem o abaixoassinado do IPTU JUSTO.
l) A munícipe Márcia solicitou retificação do registro da ata REFERENTE A 55.ª
REUNIÃO ORDINÁRIA CPM-VM, DO DIA 04 DE SETEMBRO DE
2018, publicada EM DOC. NO DIA 01.° DE DEZEMBRO DE 2018, SÁBADO, FL.11,
63(225).Onde está escrito "A MUNÍCIPE MÁRCIA GROENINGA QUESTIONOU
SOBRE O USO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOEFGREEN, EM FRENTE AO
NÚMERO1720, ESQUINA COM RUA BOTUCATU, QUE POSSUI UMA PLACA
INFORMANDO SER DA PREFEITURA e está atualmente sem uso" lê-se "A munícipe
MÁRCIA GROENINGA QUESTIONOU A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO, SR.A
CAROLINA DE MICO ROCHA ,SOBRE A REGULARIZAÇÃO E USO DO TERRENO
(ESTACIONAMENTO PARTICULAR) ,QUE FICA EM FRENTE AO N.° 1700 DA RUA
LOEFREGREN E, AO LADO DO N.° 1711 - ESTE COM PLACA DA PREFEITURA".
Os Conselheiros de Vila Mariana, desculpam –se pelo ocorrido. A munícipe informou
que a reunião do Conselho Gestor da Supervisão Técnica em Saúde será no
dia11/12/18 e o assunto trata dos programas que a saúde oferta, tais como tabagismo.
Observa que o imóvel da Major Freire 510 está em negociação avançada para a nova
UBS Milton Santos/Parque Imperial. A Sra Mara Nunes, conselheira da Saúde pede o
apoio para o trabalho de combate à Dengue, ajuda na divulgação das ações de
combate na região de cada conselheiro e solicita uma maior proximidade com o
Comitê de Combate à Dengue da região. Os srs José Ricardo e Iury fazem parte do
grupo Embaixadores da Mudança e propõem juntar forças ao conselo para melhorar o
cuidado com os bairros de Vila Mariana.O Sr Iury também faz parte do movimento
Acredito que apoia pessoas multipartidárias. O movimento divide-se em regiões sendo
que a dele é a Sul e trará pautas pertinentes e ajuda para cobrar ações nos locais. A
senhora Carolina informa sobre o convite do Cades para apresentação de resultados.
A reunião acontece toda primeira quinta-feira do mês, as 17:30.
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, 4 de dezembro de 2018.

Mesa:

_________________________
Claudia Cahali
Coordenadora

___________________________
Simone de Borba Oliveira Boacnin
Secretária

