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ATA DA 3ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO 
MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS DO ANO DE 2019. 

INICIATIVAS COMUNITÁRIAS SÃO PONTOS 

FUNDAMENTAIS NO PROCESSO DE 

TRANSFORMAÇÃO DA NOSSA SOCIEDADE! 
 

Abertura: Aos vinte e oito (28) dias do mês de março de 2019, às 

19h15min, em segunda chamada, reuniu-se no Auditório Chico Mendes 

da Subprefeitura de Pinheiros, situada à Av. Prof. Frederico Hermann 

Jr, número 595, o Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros, por meio de seus 

titulares, no ofício de Conselheiros Participativos Municipais. 

 

Coordenação: Régis Gabriel 

Secretária Geral: Verônica Bilyk 

 

I. Registro dos participantes e ausentes 

 

a) Conselheiro(a)s presentes:  

Cynthia Amaral Campos, Francisco Rubens Gomieri, Marcia Adriana Silvestre 

Custódio, Maria Cristina de Araújo Asperti, Maria José Ferreira da Silva Nogueira, 

Maria Verônica Porto Bilyk, Maurício Ramos de Oliveira, Nicolau Sarquis Junior e 

Régis Mendes Gabriel, totalizando 9 (nove) presenças. 

 

b) Conselheiro(a)s ausentes:  

Com justificativa apresentada: Cynthia Bitran, José Augusto Vieira de Aquino, 

Samantha Dangot, Sergio Alexandre Sanguessuga da Rocha e Sergio Ferraz e Opice, 

totalizando 5 (cinco) faltas justificadas. 

Sem justificativa apresentada: Ana Arlene Carvalho Gouvea, Daniel da Silva Dias, 

João Pedro Rosin, Luciana Curatella e Luiz Marcelo Delduque Pacheco, totalizando 5 

(cinco) faltas não justificadas. 

 

c) Autoridades presente(s): 

João Vestim Grande, Subprefeito de Pinheiros e Renato Oliveira Gomes, Coordenador 

de Governo Local. 

 

d) Convidados presente(s): Conrado De Biasi, Eliana Oliveira, Ligia Moreira, Mario Luis 

Pecoraro.  

 

II. Pauta da Terceira Reunião Ordinária de 2019 

 

a) Comunicados; 

b) Relatório do 3° Diálogo Aberto do Conselho Participativo Municipal; 

c) Lista de verificação dos atos requeridos pelos conselheiros entregues a Secretária 

Geral do Conselho Participativo; 

d) Check-in e diálogo aberto com o Subprefeito e o Coordenador de Governo Local da 

Subprefeitura de Pinheiros; 

e) Check-out e registro dos encaminhamentos da segunda reunião ordinária. 

 

III. Expediente e ordem do dia 

 

a) Comunicados: 

1) Anúncio do 4º. Diálogo Aberto do Conselho Participativo Municipal sobre 

Arborização Urbana na Cidade de São Paulo a ser realizado no dia 11 de Abril 

de 2019 (11/04/2019), com convidados muito especiais:  
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• Dra. Giuliana Del Nero Velasco 

Pesquisadora do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, instituto vinculado à 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

do Estado de São Paulo.Graduada em Engenharia Agronômica pela 

Universidade de São Paulo (1999), Mestrado (2003) e Doutorado (2007) em 

Agronomia pela mesma instituição. Pós doutorado pela Faculdade de 

Engenharia Civil e Arquitetura, FEC-UNICAMP (2014). Atua principalmente 

nos seguintes temas: arborização urbana, paisagismo, conforto térmico, poda 

e sistemas de distribuição de energia elétrica. 

 

• Senhora Jussara Nery 

Membro fundadora das Vilas Beatriz, Ida e Jatai – Ecobairros. 

Atua no GT- Áreas Verdes. Participou da implantação do projeto Abre a Caixa, 

Campanha Folha não é Lixo e Serrapilheira ao redor das arvores “Mulching “ e 

outras ações referente a Arborização dos bairros. 

 

• Senhor Luiz Ricardo Viegas 

Atual Secretário Adjunto da Secretaria Municipal do Verde e do Meio 

Ambiente, é engenheiro agrônomo formado pela Faculdade de Agronomia de 

Paraguaçu Paulista e tem pautado sua trajetória profissional nas questões 

ambientais. Na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São 

Paulo, foi Diretor de Operações da Companhia de Desenvolvimento Agrícola 

de São Paulo (CODASP). Na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo, implantou a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, responsável 

também pela Conciliação Ambiental no Estado de São Paulo, e também 

coordenador do Protocolo Agroambiental Etanol Verde. Viegas integrou a 

assessoria técnica da Secretaria da Casa Civil. 

 

• Senhor Maurício Ramos de Oliveira 

Administrador, com 3 décadas de experiência em Comércio Exterior e 

Consultoria de Marketing Internacional, conselheiro titular do distrito de Alto 

de Pinheiros, grande defensor do Córrego das Corujas, lutando pela sua 

despoluição, faz ações de caráter ambiental em várias escolas da região e 

trabalha desde 2003 para tornar a sua região mais verde, menos poluída, com 

menor geração de resíduos, com ocupação saudável do espaço público e 

maior integração social. Ele foi o nosso indicado para ser o membro efetivo do 

Conselho Participativo, para o primeiro Polo de Educação Ambiental da 

Subprefeitura de Pinheiros. 

 

• Senhor Nik Sabey 

Ambientalista, paisagista, ativista e plantador de árvores, Nik Sabey é 

acostumado a plantar desde criança. Fez deste hábito um projeto: o Novas 

Árvores por Aí que promove o plantio de árvores e tem reunido centenas de 

pessoas com este mesmo objetivo. 

Membro do GT de arborização do CADES Pinheiros que promove a 

arborização urbana e busca soluções e boas práticas relacionadas a plantio e 

manejo das árvores da cidade. 

 

O relatório completo e as apresentações da 4ª edição do diálogo aberto estarão 

na rede social do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros. 

 

2) Encontro de início de uma articulação entre todos os conselhos comunitários 

da região (Conselhos Comunitários de Segurança, CADES-Pinheiros, 

Conselho Participativo Municipal, Conselho de Saúde, Fórum do Idoso), 

coletivos e associações da região interessadas em iniciativas, ações, 

mobilização comunitária, mobilização de recursos e parcerias de educação 

ambiental e comunicação, adequadas ao contexto da Subprefeitura de 
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Pinheiros. Data e Local: 29.04.19, segunda-feira, a partir das 19:00, no 

Auditório Chico Mendes, Térreo da Subprefeitura de Pinheiros. 

Confirmaram presença pelo Conselho participativo: 

• Senhora Maíra Macedo - Gerente de Relações Institucionais e 

Governamentais do Green Building Council Brasil (GBC Brasil), ONG que 

visa fomentar a indústria de construção sustentável no Brasil. 

 Arquiteta e Urbanista com experiência de 13 anos, com atuação diversificada 

em arquitetura sustentável (Green Building Council), energias renováveis, 

incorporação imobiliária e projetos de arquitetura residenciais, comerciais e 

escolas. 

Possui Certificação Liderança em Energia e Design Ambiental GA, Máster em 

Arquitetura e Sustentabilidade (UPC – Barcelona), MBA em Gestão de 

Negócios Imobiliários (ESPM) e Mestranda em Habitação: Planejamento e 

Tecnologia (IPT – USP). 

A construção civil, setor que consome de 20 a 50% de todos os recursos 

naturais disponíveis,perde-se em média de 9 a 50% dos materiais,o que 

representa até 40% de todo o lixo produzido.Alguns materiais, como a 

argamassa, cuja produção tipicamente emite grandes quantidades de carbono 

e outros gases estufa, atingem níveis de desperdício de 90%. Em algumas 

cidades brasileiras os descartes da construção perfazem 70% do lixo urbano. 

 

• Senhora Fernanda Luchiari de Lima 

Bacharela em Relações Internacionais e aluna de mestrado acadêmico em 

Culturas e Identidades Brasileiras pelo Instituto de Estudos Brasileiros da 

Universidade de São Paulo (IEB-USP). Diretora de Divisão de Projetos e 

Difusão em Educação Ambiental na UMAPAZ (Universidade Aberta do Meio 

Ambiente e da Cultura de Paz, Departamento de Educação Ambiental da 

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente). 

 

Outras pessoas de entidades privadas e públicas referentes ao assunto serão 

chamadas pela Subprefeitura de Pinheiros. 

 

b) Relatório do 3° Diálogo Aberto do Conselho Participativo Municipal - Calçadas 

Planas e Uniformes em 14/03/2019. 

Em 14 de março de 2019 houve a realização do 3º. Diálogo Aberto cujo tema abordou 

a questão das calçadas em São Paulo. Contamos com a presença de convidados 

muitos especiais: Dra. Célia Candida Marcondes Smith, Dr. Gilberto Tanos Natalini, • 

José Renato Melhem, Matilde da Costa e Marcia Custódio. O relatório completo da 3a. 

edição do Diálogo Aberto estará na rede social do Conselho Participativo Municipal 

da Subprefeitura de Pinheiros. 

 

c) Lista de verificação dos atos requeridos pelos conselheiros entregues a 

Secretária Geral do Conselho Participativo nesta reunião ordinária. 

Nenhum conselheiro requereu nenhum ato da lista de verificação. 

1) Requisitar algo via ofício a algum órgão público; 

2) Emitir algum parecer, fazer uma carta aberta, abaixo-assinado ou 

manifestação coletiva de apoio, repúdio, recomendação ou congratulação; 

3) Solicitar alguma votação, com justificativa; 

4) Pedir vista antes da votação para sanar dúvida prejudicial à votação, 

suspendendo a votação até a próxima reunião; 

5) Realizar alguma diligência fiscalizatória, como por exemplo, vistorias 

em obras e equipamentos públicos; 

6) Ter alguma proposição, projeto prioritário ou bandeira de luta, pauta 

de reunião ou decisão em plenário; 

7) Fazer prestação de contas, relatório das atividades do Grupo de 

Trabalho; 

8) Requerimento, por exemplo, de ser consultado antes de alguma 

decisão específica da Subprefeitura; 



Av. das Nações Unidas, 7123 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-070 

 

9) Divulgar trabalhos que estão sendo realizados, através do site da 

subprefeitura ou nas redes sociais oficiais do Conselho Participativo; 

10) Solicitar o seu crachá oficial do Conselho Participativo Municipal; 

 

d) Check-in e diálogo aberto com o Subprefeito e o Coordenador de Governo Local 

da Subprefeitura de Pinheiros. 

 

RÉGIS GABRIEL – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Boa noite e 

obrigado de coração pela presença e pela contribuição de todos. Sejam muito bem-

vindos em nome do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros 

eu, Régis Gabriel, atual Coordenador do Conselho Participativo Municipal, junto com 

o colegiado de conselheiros iniciamos nesse momento a terceira reunião ordinária do 

ano de 2019. Então vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados: ele é advogado, 

tem 41 anos e assumiu a Subprefeitura de Pinheiros em 17 de Janeiro de 2019. É 

advogado especializado em Direito Empresarial, com mais de 15 anos de experiência 

em escritórios de advocacia e empresa multinacional, com atuação em Direito 

contratual, societário, operações estruturadas, fusões e aquisições. Possui pós-

graduação no Insper e na FGV, além de desenvolver atividades institucionais em 

diversos órgãos de classe (OAB, CESA, LIDE e outros), nos quais teve oportunidade 

de conhecer e participar do processo legislativo brasileiro, desde a elaboração de 

Projetos de Leis, tramitação legislativa e demais procedimentos para aprovação no 

Congresso Nacional. Atuou como assessor parlamentar na Câmara Municipal de São 

Paulo. Seja muito bem vindo, João Vestim Grande. 

 

JOÃO VESTIM GRANDE – SUBPREFEITO DE PINHEIROS: Já considero o Régis um 

amigo. Amigos cometem esses exageros. Falam essas inverdades aí. Não é tudo isso 

que ele colocou. Eu sou um simples advogado batalhador. Venho trabalhando 

duramente. Vou aproveitar a oportunidade para me apresentar: sempre participei em 

órgãos de classe, trabalhos sociais e isto me permitiu participar também da política. 

Da OAB, do CESA, fui conhecendo o processo legislativo e fui tomando gosto até que 

em 2017 fui nomeado assessor parlamentar no Gabinete do VEREADOR EDUARDO 

TUMA, ficando cerca de um ano e meio. Eu tinha uma função bastante peculiar, no 

dia-a-dia continuei advogando, mas fui com uma missão especial, participei de uma 

CPI dos grandes devedores da dívida ativa, com resultado de sucesso. Conheci muita 

gente, como o RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO 

LOCAL que está aqui conosco que irá compor nossa equipe de governo local. 

Profissional experiente que já tem um trânsito dentro da máquina de governo. 

Voltando à minha trajetória, em abril de 2018 me exonerei do cargo de assessor 

parlamentar para me desincompatibilizar e poder me candidatar a Deputado 

Estadual. Participei de um rigoroso processo seletivo do Partido Novo, em quatro 

etapas, preparando o potencial candidato. Minha campanha foi bastante modesta. 

Consegui uma votação que considero expressiva de 5140 votos. E foi através desta 

experiência que fui convidado pelo PREFEITO BRUNO COVAS para assumir a 

SubPrefeitura de Pinheiros. Estou muito contente e animado com este desafio. É um 

grande desafio acompanhado de muita responsabilidade. Sabemos que a 

SubPrefeitura de Pinheiros contempla uma região grande e importante da cidade. E 

sem demérito às outras SubPrefeituras, sabemos que ficam aqui as grandes empresas, 

os grandes bancos, o Shopping JK, Iguatemi, Clube Pinheiros, Paulistano - o maior IDH 

da cidade - uma região que merece uma atenção especial. Venho com a missão, 

especialmente de resgatar principalmente a zeladoria da região. O PREFEITO 

BRUNO COVAS, tem uma grande preocupação com este aspecto e com o abandono 

da cidade. Pode-se perceber que desde o início do ano, cerca de metade dos 

subprefeitos foram trocados. Venho com essa missão de grande preocupação com 

zeladoria, acompanhando um grande investimento em recursos humanos e 

financeiros. Estima-se cerca de 1 bilhão de reais no orçamento para investir em 

zeladoria na cidade. Obviamente quero trazer também a minha marca pessoal a esta 

gestão. O LUIZ FERNANDO ALFREDO DA SILVA - CHEFE DE GABINETE, também 

com muita experiência política. Meu desejo é diminuir a burocracia, ser proativo, 

conversar com o munícipe, incentivar o empreendedorismo, buscar uma forma de 

gestão mais eficiente. Minha intenção é não disputar as próximas eleições e ficar 
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neste cargo para poder estruturar a Subprefeitura de uma forma eficiente. É 

orientação do PREFEITO BRUNO COVAS que estejamos em contato direto com a 

população, que participemos dos Conselhos. Peço desculpas por não ter participado 

antes destes encontros. Tivemos uma época de muitas quedas de árvores e 

administração de incidentes. Aprendi a complexidade que é a remoção de uma 

árvore e toda burocracia envolvida. Houve também o Carnaval e seus muitos 

desgastes. Mas, vejo também um evento que traz grandes benefícios e movimenta 

muito dinheiro na cidade. Está crescendo e se tornando uma atração da cidade. Neste 

momento estou imerso no conhecimento do funcionamento da SubPrefeitura para me 

preparar para atingir nossas metas. E procurarei todo envolvimento com as entidades 

da sociedade civil e conselhos comunitários.  

 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL: Sou 

Bacharel em Direito, sempre tive ligação com a política, desde 2005 filiado ao PSDB, 

militando na Juventude do PSDB com o LUIZ FERNANDO ALFREDO DA SILVA - 

CHEFE DE GABINETE e o PREFEITO BRUNO COVAS. Participou das campanhas 

do PREFEITO BRUNO COVAS em 2006 e 2010. Em 2012 e 2016 foi coordenador 

financeiro da campanha do VEREADOR EDUARDO TUMA. Trabalhou no Governo 

do Estado, na Assembleia Legislativa com o PREFEITO BRUNO COVAS, na Câmara 

Municipal, no Gabinete do VEREADOR EDUARDO TUMA. Elencou sua experiência 

na gestão política e em 2017 foi direcionado para a SubPrefeitura de Perus que 

descreve como sendo um ambiente muito distinto em termos de problemas e em 

termos de participação popular. Por exemplo, o Conselho Participativo de Perus é 

formado por 10 munícipes, mas apenas duas pessoas são verdadeiramente ativas. O 

Coordenador e a Secretária do Conselho. É difícil de engrenar. É um local de 

periferia e carente, com situações de enchentes que conseguiram ser controladas, 

mas mesmo assim por vezes assolam. Renato foi nomeado ontem (dia 27 de Março de 

2019) para o cargo de Coordenador de Governo Local da Subprefeitura de Pinheiros 

e se colocou à disposição de todos. Renato lembrou que a Sra. Fernanda do Governo 

Aberto entrou em contato se oferecendo para realizar atividades com o Conselho e 

munícipes. Atividade esta que deve ser agendada o mais breve possível. Não é 

porque Pinheiros é uma área nobre, que ela não tenha problemas. Está ciente das 

questões graves com relação às árvores na região. 

  

RÉGIS GABRIEL – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: convidamos 

bem antecipadamente de forma presencial e também por telefone, o Conselho Tutelar 

da Subprefeitura de Pinheiros, localizado aqui ao lado dentro da Subprefeitura, para a 

vinda a reunião de hoje do Conselho Participativo, em atenção especial as 

conselheiras participativas ANA ARLENE CARVALHO GOUVEA e MARIA 

VERÔNICA PORTO BILYK, para dialogar sobre os acontecimentos e fatos que 

temos presenciado envolvendo crianças e adolescentes na nossa região. 

 

VERÔNICA BILYK – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: falou da falta 

de zeladoria em termos gerais. Entorno do Fernão Dias. Depósito de entulho. Expôs a 

questão complicada do legado do Carnaval, inclusive mostrando vídeo do episódio 

ocorrido na Simão Alvares, 295. A dimensão da festa e o que o bairro suporta. Os 

arrastões envolvendo jovens e crianças. A interrupção do metrô. O tráfico de drogas. 

O consumo excessivo de álcool. Parece ter havido um caminho aberto para que estes 

menores ~aprendem caminho~ na ciclovia Faria Lima, Artur Azevedo, Largo da Batata. 

Relatou participar de iniciativa da Yellow e Grin e munícipes para desenvolverem 

atividades de mapeamento e atividades sócio-educativas, oficinas de grafite, oficina 

de bike, rodas de conversas e escuta, e tentar chegar na raíz da questão. Mas, há um 

desamparo por parte do poder público. 

 

CONRADO DE BIASI, MUNÍCIPE: complementa que os munícipes estão se 

armando com bastão, arma de choque para se defender. Deixou de andar muito de 

bicicleta devido aos roubos. 
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CYNTHIA AMARAL CAMPOS – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: é a 

coisa mais comum ver roubos com violência na Ponte Cidade Universitária e na 

Avenida Faria Lima na altura do Iguatemi. 

 

FRANCISCO RUBENS GOMIERI -CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL:  

comentou a dificuldade econômica que tem levado a esse tipo de atividade ilícita das 

crianças e dos jovens. 

 

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA NOGUEIRA –CONSELHEIRA PARTICIPATIVA 

MUNICIPAL: mencionou ser este um assunto pertinente aos CONSEGs (Conselhos 

Comunitários de Segurança), do qual fará parte da Diretoria, da chapa única da 

eleição este ano, do CONSEG de Pinheiros. 

 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL: 

perguntou sobre o mapeamento realizado das empresas, de qual principal região 

vem estas crianças e jovens. 

 

VERÔNICA BILYK – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: 

principalmente da Zona Norte. 

 

JOÃO VESTIM GRANDE – SUBPREFEITO DE PINHEIROS: segurança pública é da 

alçada do Estado. Mesmo assim a SubPrefeitura está com seus esforços direcionados 

ao Fernão Dias, Pedroso Moraes e Rua Guaicuí. City Cameras é um projeto 

interessante que está sendo ativado. Existem câmeras que foram compradas e doadas 

pela Secretaria de Segurança Pública e podem ser doadas para pontos estratégicos. 

Pensam em realizar parceria com empresas de seguranças, para elaborar um plano 

racional. Secretaria de Segurança Pública e Net parecem estar evoluindo numa 

parceria muito produtiva, onde a NET pode doar as câmeras ao cidadão assinante, 

que faz um termo doando a sua Internet para que possa ligar ao City Cameras. Quanto 

ao Carnaval realmente o evento foi muito complicado na região. A coordenação do 

evento ficou por conta da Secretaria Municipal das Subprefeituras. O pancadão é um 

problema da cidade e a tomada irregular do espaço público. A Prefeitura entende que 

é importante a ocupação prévia do espaço público pela Polícia Militar e a Guarda 

Civil Municipal para dar apoio a fiscalização para aprender o ambulante irregular.  

 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL: relatou 

experiência com o City Cameras na Subprefeitura de Perus, onde a Secretaria de 

Segurança disponibilizou uma equipe técnica para fazer análise de locais de interesse 

da segurança pública. Relatou sucesso com o comando da Polícia Militar em Perus 

impedindo a realização de pancadões, agindo de forma preventiva. Justamente 

através da ocupação anterior a qualquer outro tipo de atividade do grande público, 

tirando o poder de mobilização. 

 

JOÃO VESTIM GRANDE – SUBPREFEITO DE PINHEIROS: é o grande desafio do 

poder público conciliar o interesse do morador, com a organização de um bom 

Carnaval. 

CYNTHIA AMARAL CAMPOS – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: 

levantou a falta de banheiros químicos suficientes – e que, na opinião dela, a CET 

tomou decisões caóticas, devido as interdições sem comunicação. 

JOÃO VESTIM GRANDE – SUBPREFEITO DE PINHEIROS: é o preço que se paga 

pelo ineditismo da organização deste ano. Ano passado quem organizou o Carnaval 

de rua foi a empresa Dream Factory. A Prefeitura teve que assumir uma operação 

muito grande com o envolvimento de cerca de 15 diferentes órgãos públicos. Junto a 

Escola Fernão Dias existe um esforço concentrado para aprimorar a questão de 

segurança e depósito irregular de entulhos. Pensa-se em fazer o entulho valer 

dinheiro. Operação Tapa Buraco pode passar a usar 10 -15% de material de entulho. 

Quanto ao Conselho Tutelar ele está saindo da gestão da SubPrefeitura e está 
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entrando para a Secretaria da Assistência Social. Fico muito contente de ter o do 4º. 

Diálogo Aberto do Conselho Participativo Municipal sobre Arborização Urbana, vou 

estar no dia 11 de Abril e gostaria também de dar continuidade a Palestras Técnicas 

em Empreendorismo. ENEL é a grande player e responsável pela maioria das podas 

necessárias de árvore. Trata-se da responsabilidade deles, no entanto não é a 

atividade ‘core’ deles.  

MAURÍCIO RAMOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL: agradeceu a presença do Subprefeito JOÃO VESTIM GRANDE e do 

Coordenador RENATO OLIVEIRA GOMES, considerando como uma exceção, uma 

vez que desde que começamos nossas atividades nunca houve a presença oficial do 

SubPrefeito. Sobre arborização urbana, lembrou sobre a prevenção de quedas de 

árvores do projeto Abre a Caixa em parceria com o CADES e a Subprefeitura, 

indicando as árvores com problemas, projeto importante para a sobrevivência das 

árvores. Falou da ocupação do espaço público de maneira saudável, o espaço público 

que não está deteriorado, que tem a presença de gente do bairro, evita o problema 

de segurança. E também da Terceira Caminhada das Nascentes realizada pela 

Comunidade das Vilas Beatriz, Ida e Jataí, com 150 pessoas presentes, tudo feito de 

forma voluntária, fazendo uma celebração da natureza, das belezas da região.  

VERÔNICA BILYK – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: informou que 

as Associações de Pinheiros estão agindo em conjunto nas suas representações junto 

ao Ministério Público onde corre inquérito sobre o Carnaval de Rua de São Paulo. E 

também articulando com Vereadores interessados na confecção de Projeto de Lei 

específico para o Carnaval de Rua, uma vez que não há legislação específica para 

este tipo de manifestação. 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL: na 

Subprefeitura de Perus, aonde trabalhou anteriormente, pediu para a Comissão de 

Carnaval, da qual não fazia parte, uma observação sobre a necessidade de uma 

regulamentação clara sobre o Carnaval de rua. 

JOÃO VESTIM GRANDE – SUBPREFEITO DE PINHEIROS: o Carnaval trata-se de 

uma manifestação cultural espontânea e também concorda com a necessidade de 

legislação e regulamentação específica. Acredita que o pleito da extinção do pós 

Carnaval é uma briga que tem viabilidade. Pré Carnaval não acredita que tenha. 

CONRADO DE BIASI, MUNÍCIPE: mencionou audiência publica na Câmara 

Municipal, dia 08 de abril as 19:00, sobre Carnaval. Denunciou barulho e balbúrdia 

das Casas Noturnas na Cunha Gago com Cardeal Arcoverde. Sábado de manhã, com 

pilhas de lixo. TPU é um problema grande também. 

 

JOÃO VESTIM GRANDE – SUBPREFEITO DE PINHEIROS: tem um novo programa 

chamado ‘Tô Legal”, o sistema terá agilidade e transparência com a informatização 

do processo de emissão e controle dos Termos de Permissão de Uso (TPU). Pretende 

trabalhar com uma fiscalização mais ostensiva aos bares que abusam, para se 

adequarem a legislação vigente. 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL: falou da 

Lei da 1 hora, que determina que todo estabelecimento deve ser fechado até 1 hora 

da manhã, os espaços abertos após uma hora da manhã devem ter necessariamente 

autorização com isolamento acústico, estacionamento e segurança. O fiscal aproveita 

e já verifica  toda a legislação vigente quanto à fiscalização. 

CONRADO DE BIASI, MUNÍCIPE: falou em passar o mapeamento dos bares feita 

pelas Associações, para o Conselho Participativo, que foi para o Ministério Público. 

MARIO LUIS PECORARO, MUNÍCIPE: repetiu o relato já procedimentalizado, de 

munícipes, feito em reunião anterior do Conselho Participativo, sobre as situações de 

abuso dos bares nas Ruas Inácio Pereira da Rocha e Horácio Lane. Foi conselheiro do 

CADES-PI, coordenador do Conselho Participativo de Pinheiros e interlocutor de 

Governo Local na Subprefeitura do Butantã, relatando que existe uma rede de 
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proteção social que foi criada entre as SubPrefeituras do Butantã, Lapa e Pinheiros 

que junta nesta rede, Saúde, Educação, Serviço Social e Conselho Tutelar. Também 

houve uma integração entre todos os Consegs na Subprefeitura do Butantã através de 

uma reunião estratégica mensal com o Subprefeito e o início do Projeto City 

Câmeras. O Conselho Participativo tem como um dos objetivos ser um elemento de 

união entre todos os Conselhos e que se deveria realmente perseguir isto como meta. 

Para que se promova uma melhor comunicação entre todos os órgãos. E sugestões, 

de que no mapa da São Paulo Turismo não deveria constar o Beco do Batman como 

ponto turístico, que se trata de um local, por exemplo, de tráfico de drogas, e os 

banheiros no Carnaval deveriam ser em frente dos bares e não das residências e 

prédios. 

MARCIA ADRIANA SILVESTRE CUSTÓDIO - CONSELHEIRA PARTICIPATIVA 

MUNICIPAL: gostaria de perguntar duas coisas sobre calçadas, quanto vai ser 

destinado em verbas para as calçadas da região e se a gestão do Subprefeito poderia 

pedir de forma oficial em algum órgão da Prefeitura, os dados dos equipamentos de 

saúde da região, referentes aos valores gastos com acidentes relacionados a calçadas 

em más condições. 

JOÃO VESTIM GRANDE – SUBPREFEITO DE PINHEIROS: a Prefeitura vai investir 

na recuperação de calçadas. E se ofereceu para fazer a conexão e colocá-la em 

contato com as pessoas responsáveis. 

FRANCISCO RUBENS GOMIERI - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL: sugere que seja colocado na capa do IPTU a seguinte mensagem de 

lembrança, evite acidentes, cuide da sua calçada! 

CYNTHIA AMARAL CAMPOS – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: 

agradeceu a presença do Subprefeito JOÃO VESTIM GRANDE e do Coordenador 

RENATO OLIVEIRA GOMES. Perguntou como funciona a comunicação da Prefeitura 

com a SPTrans – pois é usuária de transporte público e não tão raras as vezes, 

motoristas não tem parado no ponto de parada de ônibus. Efetuou uma reclamação, 

passou o número da linha, horário, o ponto de parada, mas não conseguiu anotar a 

placa. Esta semana três motoristas não pararam no ponto. 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL: ficou de 

ir atrás e provavelmente o que precisa ser passado para puxar as informações é o 

número do ônibus, a placa dos ônibus, horário e linha.  

LIGIA MOREIRA, MUNÍCIPE: Arquiteta e Urbanista, com Mestrado em Arquitetura 

e Urbanismo pelo Mackenzie. Dissertação sobre as Operações urbanas em São Paulo, 

estudo de caso Faria Lima- Berrini. Reforçou ser relevante o tema das calçadas e o 

levantamento de estudo atualizado sobre este problema de saúde pública: custos 

hospitalares, de tratamento e de resgate de acidentados em calçadas, pedido pela 

conselheira participativa MARCIA ADRIANA SILVESTRE CUSTÓDIO. 

RÉGIS GABRIEL – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: é necessário 

fomentar a transparência ativa da Subprefeitura de Pinheiros e a abertura de dados, 

para combater a corrupção e facilitar a avaliação das políticas públicas: 

- A Subprefeitura de Pinheiros deve disponibilizar os seus relatórios de execução 

orçamentária atualizados e em local visível (quadro na entrada da Subprefeitura); 

- O site da Subprefeitura de Pinheiros deve ter sempre a execução orçamentaria 

completa. A Subprefeitura de Pinheiros não publica há mais de dois anos; 

- A Subprefeitura de Pinheiros deve disponibilizar as informações geolocalizadas dos 

serviços prestados (Sistema de Gestão de Zeladoria) de zeladoria relativas à 

Subprefeitura, no portal de Dados Abertos da Prefeitura de São Paulo e também todos 

os contratos firmados do âmbito da Subprefeitura de Pinheiros; 

É necessário criar mecanismos de interação com os técnicos locais da Subprefeitura 

de Pinheiros e fazer a integração deles (sejam coordenadores, supervisores, chefes 
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de unidades) com o Conselho Participativo, que participa dos processos de políticas 

públicas do território da Subprefeitura de Pinheiros; 

Procurar melhorar a comunicação institucional virtual do Conselho Participativo da 

Subprefeitura de Pinheiros ao trabalhar para fomentar a  página institucional dentro 

do site da Subprefeitura com os seguintes itens: 

a) Eventos: Diálogos Abertos, Conferências, Festivais, Mobilizações, Encontros, 

Audiências Públicas, Jornadas, etc.; 

b) Como Participar: Calendário, local, horário, rede social; 

c) Atas das Reuniões: Todas as publicações das atas das reuniões; 

d) Atos, Resoluções do Conselho Participativo: Ofícios, cartas, abaixo-assinados, 

manifestações coletivas, diligências, propostas, projetos, etc.; 

e) Funcionamento do Conselho Participativo: Regimento interno, valores, 

estrutura do colegiado, lista dos conselheiros participativos; 

f) Cursos e Estudos territoriais; 

g) Memória: fatos, personalidades, arquivos, documentações e memórias do 

Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros; 

É necessário um plano de melhoria de comunicação institucional da Subprefeitura de 

Pinheiros, melhorando o relacionamento com a comunidade, integração com o 

Conselho Participativo e divulgação uma vez por mês no site da Subprefeitura. 

 

JOÃO VESTIM GRANDE – SUBPREFEITO DE PINHEIROS: acredita que estas 

questões relativas a transparência ativa e comunicação institucional na Subprefeitura 

de Pinheiros não sejam difíceis de corrigir. 

 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL: lembrou 

que falou com o LUIZ FERNANDO ALFREDO DA SILVA - CHEFE DE GABINETE 

que mencionou que o Conselho Participativo tinha desejo de realizar uma visita 

monitorada e orientada dos conselheiros às dependências da Subprefeitura de 

Pinheiros. Uma questão de combinar e aguardar a nomeação do Coordenador de 

Projetos e Obras, pois o mesmo foi nomeado a pouco, dia 21 de Março mas virou 

Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Urbano . 

 

JOÃO VESTIM GRANDE – SUBPREFEITO DE PINHEIROS: agradeceu a acolhida e 

ficou contente com o resultado da reunião, parabenizando o grupo pelo árduo 

trabalho. 

 

e) Check-out e registro dos encaminhamentos da terceira reunião ordinária. 

Ofício e procedimentalização da demanda apresentada pelo munícipe presente sobre a 

fiscalização das infrações atinentes a poluição sonora elevada, horários de 

funcionamentos noturnos, assim como sobre a utilização indevida do espaço público e 

possíveis irregularidades.  

Status: FEITO. 

 

f) CELEBRAÇÃO 

 

O coordenador RÉGIS GABRIEL agradeceu a presença de todos.  

O verão vem, apesar de tudo..., mas só chega para os pacientes, armados de uma 

paciência ardente, conquistaremos a esplêndida cidade que dará luz a todos os homens. 

 

_________________________________ _________________________________ 

    Coordenador: Régis Gabriel    Secretária Geral: Verônica Bilyk 


