ATA da 49.a REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA VILA MARIANA (“CPM-VM”)
Realizada em 06 de março de 2018.

1. Data, Horário e Local: Ao 6º dia do mês de março de 2018, às 18 hs, na
Prefeitura Regional de Vila Mariana, na Rua José de Magalhães, 500, Vila
Clementino, São Paulo, SP.
2. Mesa: Coordenadora: Claudia Vacilian Mendes Cahali (“Claudia”);
Secretária: Simone B.O. 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) Conselheiros
Participativos eleitos para o biênio 2018/2019: Angela Cristina de Mattos
Quintanilha, Claudia Vacilian Mendes Cahali, Simone de Borba Oliveira
Boacnin, Adriana Lorenzeti, Carolina Aurelio Borges, Antônio Ricardo Miranda
Junior, Mariana Rodrigues de Carvalho Mello, Marcia Josefina Norcia, Miriam
Glória do Amaral Diaz, Paulo Luciano Sguario de Silva, Marcela Carolina Cerda
Munoz. Justificaram ausência os Conselheiros: Marie Anne Tonelli Rammi e
Ligia Pinheiro de Jesus, Andrea Veronica Carabantes Soto . Faltaram sem
justificativa o conselheiro Alessandro Luiz Oliveira Azzoni. Os presentes
assinaram a lista de presença que, rubricada pelas partes, integra esta ata
como Anexo I.
4. Ordem do Dia:

a)

Leitura da Ata da reunião anterior;

b)

Apresentação das adequações do regimento interno;

c)

Criação de grupos de trabalho;

d)

Acessibilidade nas Calçadas / passeios públicos

e)

Sugestões para maior entrosamento e participação do CPM nas
atividades realizadas pela PR Vila Mariana;

f)

Descarte Irregular de lixo e entulho;

g)

Informes; e

h)

Espaço para munícipe.

5. Discussões:
a) Aberta a reunião (a qual foi presidida pela conselheira Claudia e secretariada
pela conselheira Simone), iniciou-se antes da leitura da Ata da reunião
ordinária de 6/02/18. A munícipe Marcia Groeninga solicitou acrescentar o seu
sobrenome. A conselheira Carolina solicitou que acrescentasse que o Sr Benê,
Prefeito Regional de Vila Mariana, informou no item “e” da ata, que não faz
mais ações de zeladoria porque tem um número reduzido de equipes. Após as
adequações, a ata foi aprovada por todos e será encaminhada para publicação.
b) A conselheira Claudia fez a apresentação das sugestões para a adequação
do regimento interno, como por exemplo, adequar o número máximo de
conselheiros e imigrantes, entre outros aspectos. Muitas das sugestões
recebidas da Coordenação Geral do Conselho Participativo Municipal para
elaboração do Regimento Interno não foram acatadas uma vez que fere a
soberania do Conselho Participativo como organismo autônomo da sociedade
civil. Decidiu-se, então, que os conselheiros vão reler e analisar novamente o
Regimento Interno com suas alterações para então ser aprovado em sua
totalidade na próxima reunião ordinária do Conselho.
c) Foi sugerido um grupo de trabalho para monitorar as propostas do Plano de
Metas 2017-2020 da Regional de Vila Mariana, feitas pelo Conselho
Participativo Municipal de Vila Mariana na gestão anterior. Candidataram-se a
conselheira Mariana, Miriam e Ângela para realizar esse acompanhamento.
d) A conselheira Carolina apresentou a Lei municipal 14492 de31 de julho de
2007 em que no seu artigo 1º diz que “A área escolar de segurança é aquela
de prioridade especial do Poder Público Municipal, que objetiva garantir,
através de ações sistemáticas e prenunciadas em lei, a realização dos
objetivos das instituições educacionais, cuja finalidade é proporcionar a
tranquilidade de alunos, professores e pais” e que “a área de que trata a
presente lei corresponderá a círculos de raio correspondente a 100 (cem)
metros...” Propõe que baseada nessa lei comecemos a nos preocupar com o
entorno das escolas da nossa regional. Para tanto trouxe um modelo de
projeto de calçada segura de São José dos Campos para inspiração. No
decorrer das discussões, a assessora Executiva de Comunicação da
Prefeitura de Vila Mariana, sra. Carolina, informou que hoje em dia a
fiscalização de calçadas no município mudou. Primeiro aplica-se a multa. O
proprietário da calçada tem 60 dias para adequá-la. Feito o conserto a multa é
retirada. No caso das adequações de calçadas das escolas, é
responsabilidade da Secretaria de Educação. A Conselheira Marcia informa
que a região de Vila Mariana, especificamente nas regiões como a da
Fundação Dorina Nowil, será contemplada com faróis sonoros e botoeiras.
Além disso, será feita calçada com piso tátil. Foi sugerido um grupo de

trabalho para fazer um projeto para que a Prefeitura Regional cobre as
alterações no entorno das escolas. Frente a essa necessidade, ficou definido
que a Conselheira Carolina e a conselheira Marcela elaborem uma proposta
para ser encaminhada à prefeitura regional de Vila Mariana.
e) A conselheira Claudia solicitou a Sra Carolina que a regional participasse
mais suas ações ao Conselho. A conselheira Mariana sugeriu a criação de um
canal de comunicação entre munícipes e conselho, a ser discutido
posteriormente.
f) A conselheira Miriam relatou que entre a estação Paraíso e Ana Rosa há
muito lixo, principalmente na esquina do metrô. Que o mesmo é recorrente no
local. Apontou que é necessário fazer uma ação para adequar o descarte. A
conselheira Mariana contou que um morador da área disse que o lixo é
colocado na lixeira mas que antes de ser recolhido, ele é colocado no chão. O
lixeiro passa e recolhe. Se tiver lixo na rua, eles varrem, e que na área em
questão isso não deve estar acontecendo. A munícipe Marcia Groeninga avisa
que há um ponto viciado de descarte de lixo na área da EMEF Jean Mermoz. A
assessora, sra. Carolina, explicou que o recolhimento do lixo/entulho é
responsabilidade da Prefeitura Regional por meio de suas contratadas.
g) A conselheira Marcia informou que no dia 14 de abril acontecerá o 2º
Fórum da Pessoa com Deficiência do Distrito de Vila Mariana, das 14 às 17
horas na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, na Av Domingos de Moraes,
2387, sala 24. A conselheira Miriam informou que o Centro de Referência de
Homeopatia e Medicina Integrativa de Saúde do Bosque da Saúde terá uma
reunião aberta ao público no dia 16 as 15 hs. A conselheira Carolina informou
que fez mutirão numa praça abandonada e gostaria de saber se alguém
passa para recolher o lixo. O prefeito regional, Sr Benê, orientou informar o
dia da ação que o CPO passa e recolhe o lixo acondicionado.
h) Abriu-se por fim espaço para informes do munícipe. A munícipe Marcia
Groeninga informou que levará a proposta da UBS Vila Mariana na Conferência
de Saúde, direcionada somente para os delegados, nos dia 9, 10 e 11 de
Março. Avisou também que no dia 11/03, entre 10 e 16 horas, haverá eleição
dos conselheiros do Cades na Regional de Vila Mariana. Todas as informações
estão no site da Prefeitura. A Sra Catarina colocou-se à disposição dos
conselheiros para explicar sobre a AMLURB, órgão gerenciador dos serviços
de limpeza urbana prestados na cidade de São Paulo, como coleta de resíduos
de saúde, domiciliares e seletiva, varrição de vias públicas, lavagem de
monumentos e escadarias e remoção de entulho. O prefeito regional, Sr Benê,
informou que no dia 13/03 entre 18 e 20 hs, no Senai da Rua Gandava,
acontecerá a Audiência Pública para tratar da implantação da ciclo faixa na
Avenida Domingos de Moraes. Informou que nesse momento todos os

presentes serão ouvidos. Todos estão convidados. Informou também que no
dia 10 o prefeito de São Paulo estará na Avenida Jabaquara vistoriando a
realização do projeto Asfalto Novo. Lembra a todos que esse projeto já foi
iniciado na Avenida Ibirapuera. Primeiro trocam a sarjeta, depois a guia e por
fim fazem o asfalto (no horário noturno). Informou também que foi feito um
buraco na Praça Américo Portugal Gouveia e que no local tem uma mina de
água. Perguntou se alguém sabia informar o responsável pela abertura do
buraco, o que se concluiu desconhecido. Houve uma breve conversa sobre o
mesmo e o prefeito falou que o CPO tomaria as providências para aterrá-lo
uma vez que não houve solicitação para essa alteração do espaço público.
6. 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, 6 de março de 2018.

Mesa:

_________________________
Claudia Cahali
Coordenadora

___________________________
Simone Boacnin
Secretária

