
ATA DA 1ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA 
DE PINHEIROS DO ANO DE 2021

0.

INICIATIVAS SOLIDÁRIAS SÃO PONTOS FUNDAMENTAIS NO 
PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA NOSSA SOCIEDADE!

Abertura:  No vigésimo sétimo  (27)  dia  do mês de Janeiro  de  2021,  às  19h00min,  em
primeira  chamada,  reuniu-se  o  Conselho  Participativo  Municipal  da  Subprefeitura  de
Pinheiros por meio de seus titulares, no ofício de Conselheiros Participativos Municipais, via
acesso remoto/virtual através do software escolhido pela Administração Pública, Microsoft
Teams,  plataforma  unificada  de  comunicação  e  colaboração  que  combina  bate-papo,
videoconferências,  conforme regulamenta a  portaria  da Secretaria  Especial  de Relações
Sociais - n° 003/PREF/CC/SERS/2020.

Coordenação: Vitor Veloso
Secretariado por: Neiva Otero

I. Registro dos participantes e ausentes  

a) Conselheiro(a)s presentes:
Antônio (Tony) José Brandão Peixoto, Deiny Façanha Costa, Éder Ferreira Leite,
Gilberto Cavalieri Guimarães, Mario Luís Pecoraro, Maurício Ramos De Oliveira,
Neiva  Otero,  Nélson  De  Souza  Pinto  Neto,  Paulo  Andréa  Benetti,  Rosana
Caramaschi,  Vitor  Ricardo  Ferreira  Veloso,  totalizando  11  (onze)
presenças.

b) Conselheiro(a)s ausentes:
Com justificativa apresentada:
Fabiano Sannino, Régis Gabriel, totalizando 2 (duas) falta justificada.
Sem justificativa  apresentada:  nenhum, totalizando  0  (zero)  faltas
não justificadas.

c) Autoridade(s) presente(s): nenhum(a)

d) Munícipe(s) presente(s): nenhum(a)

II. Pauta da 1ª Reunião Ordinária de 2021

a) Check-in (Boas-vindas) dos Conselheiros Participativos de Pinheiros e presentes 
interessados a falar;

b) Espaço para apresentação de demandas e/ou cobranças de munícipes;
c) Aprovação do Relatório Anual 2020 do CPM Pinheiros (texto enviado por email para 

ciência prévia dos Conselheiros);
d) Apresentação e avaliação de proposta da Conselheira Rosana Caramaschi sobre 

elaboração de ofício solicitando às autoridades que o subprefeito de Pinheiros seja 
morador da região;
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e) Apresentação e avaliação de proposta do Conselheiro Mário Pecoraro sobre 
elaboração de um planejamento do CPM Pinheiros para o ano 2021;

f) Diálogo aberto com munícipes, conselheiros participativos e as
autoridades presentes interessadas a falar;

g) Check-out dos Conselheiros Participativos de Pinheiros. 

III. Ordem do dia

a) Check in conselheiros

O Coordenador Vitor Ricardo Ferreira Veloso deu boa noite a todos e aproveitou para
informar que as reuniões do CPM Pinheiros começam, em primeira chamada, com a
presença  de  1/3  dos  Conselheiros  e,  em  segunda  chamada,  após  30  minutos,
conforme orientado em portaria. Em seguida, após a leitura da pauta, deu a palavra
aos Conselheiros para que saudassem os presentes e fizessem algum relato que
considerassem pertinente. 

b) Assuntos do Conselho

Aprovação do Relatório Anual de Atividades do CPM Pinheiros 2020

O relatório citado acima foi aprovado por unanimidade pelo corpo de Conselheiros
presentes à reunião. E encontra-se disponível para leitura e/ou consulta no perfil do CPM
Pinheiros no Facebook (https://www.facebook.com/cpmpinheiros). E também no link abaixo:
https://drive.google.com/file/d/1weC_7bFCMdszuNQ6yZHghB9PHzfC4M5v/view?usp=sharing

Apresentação e aprovação de proposta da Conselheira Rosana Caramaschi sobre elaboração de
ofício solicitando às autoridades que o subprefeito de Pinheiros seja morador da região

A  Conselheira  Rosana  Caramaschi  defendeu  sua  proposta  argumentando  que  a
escolha  dos  Subprefeitos,  não  apenas  o  de  Pinheiros,  não  seja  apenas  uma indicação
política e que também possa ser um morador, uma figura atuante da região. Uma pessoa
que conheça a dinâmica de sua região, que tenha vínculo e familiaridade com os temas
relacionados  à  subprefeitura.  Pois  quando  é  nomeado  alguém  que  desconhece  as
particularidades da região, sempre há uma curva grande de aprendizado, mesmo contando
com o quadro técnico e os assessores. Ela salienta que, embora saiba que a escolha do
subprefeito é uma prerrogativa do Prefeito, ela acredita que vale a pena a realização de um
ofício para manifestar esse desejo comum entre vários moradores da sub de Pinheiros.

Votação da proposta.

 Votação  e  parecer  favorável  (sim):  Antônio  José  Brandão  Peixoto,  Deiny
Façanha  Costa,  Éder  Ferreira  Leite,  Gilberto  Cavalieri  Guimarães,  Mário
Pecoraro,  Maurício Ramos de Oliveira,  Neiva Otero,  Nélson De Souza Pinto
Neto,  Paulo  Benetti,  Rosana  Caramaschi,  Vitor  Ricardo  Ferreira  Veloso,
totalizando 11 (onze) votos.

 Votação e parecer contrário (não): não houve oposição, totalizando 0 (zero)
voto.

 Abstenção de votação: não houve abstenções, totalizando 0 (zero) voto.

A proposta da Conselheira Rosana Caramaschi foi aprovada por unanimidade pelo
corpo de Conselheiros presentes à reunião.
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Apresentação e aprovação de proposta do Conselheiro Mário Pecoraro sobre elaboração de um 
planejamento do     CPM     Pinheiros para o ano 2021  

O Conselheiro Mário Pecoraro sugere que o Pleno estruture um plano de ações para
o ano de 2021 para que as iniciativas do Conselho não fiquem dispersas ou sejam criadas
apenas como respostas a demandas pontuais. Com um planejamento, argumenta Pecoraro,
o  Conselho  poderia  desenvolver  seu  trabalho  de  uma  forma  mais  organizada.  A
metodologia que ele sugere chama-se Teoria das Restrições.

O  Conselheiro  Tony  Peixoto  considera  a  proposta  excelente  e  recomenda
objetividade na elaboração, até reservando um dia de reunião exclusiva para este fim.

A Conselheira Deiny Façanha acha muito bom ter  um planejamento embora não
tenha muita clareza de como isso poderia ser organizado.

O Conselheiro Gilberto Guimarães é favorável,  em princípio,  e ressalva que seria
necessário,  por parte do Conselheiro Pecoraro,  fornecer um pouco mais de detalhes de
como  essa  proposta  seria  executada.  Ele  lembra  que,  em  2020,  Pecoraro  havia
compartilhado  um  material  com  uma  metodologia  de  planejamento  que  poderia  ser
resgatado e dividido entre os membros do CPM novamente. Gilberto ainda recorda que, no
ano  passado,  os  Conselheiros  também  elencaram  os  temas  prioritários  que  seriam
desenvolvidos durante 2020 e que, por conta da pandemia, ficaram em suspenso. Agora
poderiam ser resgatados e, se for o caso, revistos.

O Conselheiro Maurício Ramos de Oliveira sugere que o planejamento seja simples,
talvez  semestral, pontuando atividades como Diálogos Abertos, entre outras iniciativas, e
estabelecendo dados para monitoramento das ações da prefeitura.

Para a Conselheira Neiva Otero não está claro como o planejamento do CPM poderia
ser realizado, já que seria bem distinto dos modelos corporativos. Ou se este planejamento
seria apenas a listagem de iniciativas a serem realizadas durante 2021, mesmo porque a
subprefeitura de Pinheiros reúne quatro distritos e cada um deles tem suas particularidades
e demandas. Por este motivo, a conselheira prefere se abster na votação.

O Conselheiro Nelson de Souza Pinto Neto apoia a proposta e salienta a importância
do  planejamento  abraçar  a  demanda  de  uma  maior  participação  do  CPM  no
acompanhamento do plano de ações da subprefeitura de Pinheiros, no sentido de monitorar
de maneira mais intensiva os trabalhos na região.

O Conselheiro Paulo Benetti considera difícil a elaboração de um planejamento visto
que o conselheiro é uma espécie de “bombeiro”, sempre apagando “incêndios” pontuais.
Por esta razão, prefere se abster da votação.

Votação da proposta.

 Votação  e  parecer  favorável  (sim):  Antônio  José  Brandão  Peixoto,  Deiny
Façanha  Costa,  Éder  Ferreira  Leite,  Gilberto  Cavalieri  Guimarães,  Mário
Pecoraro, Maurício Ramos de Oliveira, Nélson De Souza Pinto Neto, Rosana
Caramaschi, Vitor Ricardo Ferreira Veloso, totalizando 09 (nove) votos.

 Votação e parecer contrário (não): não houve oposição, totalizando 0 (zero)
voto.

 Abstenção de votação: Neiva Otero e Paulo Andréa Benetti, totalizando 2
(dois) votos.

Foi aprovada por maioria absoluta, ou seja, com um número maior de votos favoráveis, 
que é a metade mais um do total de Conselheiros Titulares em exercício no CPM Pinhei-
ros.

Diálogo  aberto  com  munícipes,  conselheiros  participativos  e  as  autoridades  presentes
interessadas em falar.
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O Coordenador Vitor Veloso informou que o CPM Pinheiros recebeu uma resposta de
indeferimento da CET para um ofício realizado em 2019 a respeito de acessibilidade, que
solicitava uma plataforma de embarque/desembarque de ônibus no Brooklin. Tanto o ofício
como a resposta de indeferimento da CET estão disponíveis no perfil do CPM Pinheiros no
Facebook (https://www.facebook.com/cpmpinheiros).

A ausência do Coordenador de Governo Local Renato Gomes em seguidas reuniões
do CPM, assim como a falta de resposta a demandas de conselheiros, tem sido notada pelo
Pleno.

O  Conselheiro  Maurício  Ramos  de  Oliveira  trouxe  para  reflexão  o  tema  do
cercamento da praça Coronel Custódio Fernandes Pinheiro, conhecida como praça do Pôr
do  Sol,  sugerindo  a  elaboração  de  um  ofício  à  subprefeitura  de  Pinheiros  solicitando
maiores informações e abertura de diálogo entre poder público e população.

A  munícipe  Cleide  Coutinho  enviou  comentário  via  Facebook  favoráveis  ao
cercamento como uma medida de conter a insegurança no local. O Conselheiro Maurício
argumenta que os casos de segurança pública são de responsabilidade da polícia e não da
subprefeitura. E que o cercamento não resolve temas como este.

Check-out dos Conselheiros Participativos de Pinheiros.

Conselheiros e Conselheiras avaliaram positivamente a primeira reunião do ano, que
trouxe temas importantes, e agradeceram a participação dos munícipes.
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	 Iniciativas SOLIDÁRIAS são pontos fundamentais no processo de transformação da nossa sociedade!

