
Reunião plenária do CPM-Pinheiros – 25/07/2019 
 
Início da reunião às 19h15, em segunda chamada, com a presença das seguintes 
pessoas: 
José Vieira – Coordenador Adjunto 
Cristina – Secretária 
João Pedro 
Rubens 
Ana Arlene 
Maurício Ramos 
Zezé 
Mário Pecoraro 
Renato – Coordenador de Governo Local 
Carlos – Supervisor de Esportes da Subprefeitura de Pinheiros 
 
Apresentação do Carlos, pelo Renato, que fará a interlocução com os conselhos 
participativos, em representação da subprefeitura. 
 

1. Comunicados da Subprefeitura 
 
Renato - informa a ampliação das equipes de zeladoria, de 01 para 04 equipes. 
Licitação de nova empresa de varrição – ECUS, transferiram a equipe de 
funcionário de uma empresa pra outra.. Pedido de lixeira para a subprefeitura.  
Contratação especial para fornecimento de manta asfáltica, tem licitação em 
andamento, com a proposta da empresa proponente deter a usina de asfalta. 
Continua programa de tapa buraco.  
 
José Vieira – aproveitando o tema da conservação do asfalto, contou sua 
experiência com acidente que sofreu por causa de buraco no asfalto e falou do 
COLAB, que o auxiliou a encontrar uma solução. Contou que o COLAB é uma 
plataforma digital que faz a interlocução com o poder público para solução de 
demandas da sociedade civil. No caso, em pouco tempo o buraco estava tapado, 
evitando, assim, que outras pessoas se sujeitassem a sofrer acidente semelhante. 
Menciona que conhece uma representante do COLAB em São Paulo e propôs 
convidá-la para apresentar a plataforma aos Conselheiros e munícipes, na 
próxima reunião plenária, que recebeu a concordância dos presentes. 
 
Maurício – menciona o serviço de zeladoria, dizendo que a comunidade pede pra 
agradecer o serviço, como devolutiva à municipalidade.  
 
Renato mencionou a reforma da galeria na rua Estados Unidos. 
 
Maurício faz menção ao jardim de chuva e calçadas permeáveis como solução à 
retenção de água de chuva, para evitar enchentes, assim como das biovaletas 
como solução de baixo custo e impacto para retenção de água das chuvas.  
 
Cristina pergunta e Renato responde sobre se o decreto das calçadas menciona 
como requisito o uso de calçadas permeáveis, dizendo que não. 
 



Convite do Maurício para o seminário das calçadas, no dia 24/09, na Câmara 
Municipal, às 18h30. Márcia vai falar sobre mobilidade e Maurício vai falar sobre 
drenagem. 
 

2. Comunicados dos Conselheiros 
 
João: Informa que, na primeira quarta-feira de agosto, 07/08, 05h, haverá 
reunião do Conselho Municipal de Saúde, com tema sobre regulação das vagas de 
saúde para exames, cirurgias, para a região de pinheiros. E, no dia 18/08 haverá 
a feira da Vila Madalena, mencionando a participação do Conselho Municipal de 
Saúde. 
 
José Vieira – relembra da participação do CPM na feira da vila, sugerindo o 
compartilhamento do espaço com outros conselhos participativos. Coordenar 
com os conselheiros do CPM. 
 
Ana Arlene menciona os moradores de rua no pão de açúcar da Teodoro. Renato 
comenta que o Pão de Açúcar se propôs a custear a volta dessas pessoas para sua 
cidade, em Campinas. Os moradores aceitaram, foram, ficaram 15 dias e 
voltaram. Menciona que recebe muitos pedido de remoção, mas que primeiro 
questionam os moradores que, se se negarem a ir para o abrigo, então a 
prefeitura remove.  
 
João menciona que o Conselho de Saúde tem mapeado todos os moradores de 
rua da região de Pinheiros, com dados qualificados, e sugere a vinda de um 
representante do Conselho para vir apresentar o trabalho e do Conselho de 
Assistência Social para falar da política pública para moradores de rua. 
 
Menciona a Casa de Repouso pública, que recebe idosos e é financiada pela 
Secretaria de Saúde. 
 
Cristina – aborda a impossibilidade de remoção sem o consentimento da pessoa. 
Renato comenta, dizendo que a administração tenta fazer o convencimento e, se 
não há, remover os objetos e não a pessoa. Diz que a pessoa não pode depositar 
objetos em espaço público, por isso remove. Cristina menciona o contrassenso 
que é, por exemplo, com relação a bares que usam o espaço público, e Renato 
responde que os bares têm permissão de uso. Quando não tem, a prefeitura 
remove e aplica multa. 
 
João questiona qual a política pública que existe para tratamento dos moradores 
de rua. Renato menciona a política do governo do estado, dizendo que estão 
questionando os moradores para saber o por quê não querem ir pro abrigo, pra 
fazer as adaptações necessárias para despertar o interesse do morador de rua. 
 
Maurício menciona que a política pública não pode ser higienista, mas de 
acolhimento do morador de rua. 
 
Proposta de Diálogo Aberto, em Setembro, inclusão do tema ‘Política Pública 
para pessoas em situação de rua’, mediado pelo João Pedro, com a participação 



da subprefeitura, representante da Secretaria de assistência social, do Conselho 
de Saúde, do Programa de Acolhimento da População de Rua, Arsenal da 
Esperança (Ana Arlene), Casa de Repouso Pública.  
 
Proposta de pauta para próxima reunião pelo João Pedro, para uma apresentação 
da área da saúde pública, supervisora de saúde, da Secretaria de Saúde. 
 
Rubens pede o envio de convite aos conselheiros para a festa julina da praça do 
idoso – futura Praça da Dona Berta – Vila Cordeiro, próximo sábado (27/07), das 
13h às 17h. 
 

3. Instauração de processo de perda de mandato de conselheiro que atingiu 
número de faltas prevista no Regimento Interno 

 
Foi apresentada a proposta de deliberação para comunicação e instauração do 
processo de perda de mandato dos conselheiros que atingiram o número de 
faltas previstas no Regimento Interno. 
  
Zezé pediu a palavra para questionar o regime de justificativa das faltas, 
mencionando que, desde a sua coordenação nesta gestão, esse tema já fora 
colocado em debate, inclusive proposto por ela que se levasse adiante o processo 
de perda de mandato de conselheiros que tinham atingido o número de faltas, 
em conformidade com o Regimento, tendo, inclusive, apresentado uma lista dos 
conselheiros sujeitos à perda do mandato, ao término da sua coordenação. 
Criticou o CPM de só agora tomar medidas com relação ao tema. 
 
Foi constatado, e é de conhecimento geral dos conselheiros ativos, que muitos 
conselheiros não participam de reunião pelas mais diversas razões, existindo 
conselheiro que faltou em praticamente todas as reuniões, justificando a 
ausência, o que se mostra um contrassenso, já que foi eleito para representar o 
seu distrito, tendo conhecimento prévio da agenda das reuniões ordinárias do 
CPM. 
 
Cristina, com a palavra, sugeriu, como já havia sugerido antes, que se 
regulamentasse a presença e não a ausência, determinando-se que o conselheiro 
eleito deva comparecer em pelo menos 70% das reuniões ordinárias, sujeito à 
perda de mandato se se ausentar em mais de 30%, sem a necessidade de 
justificar a ausência. 
 
A inconformidade com a situação de conselheiros que faltam deliberadamente, 
com justificativas de trabalho, em geral, ou apenas avisando que não poderá 
comparecer à reunião, é geral, exigindo, os conselheiros, maior rigor do 
regulamento das presenças e justificativas de ausências e processo de perda de 
mandato. 
 
José Vieira, com a palavra, mencionou que observa que muita gente falta às 
reuniões em razão do próprio funcionamento do CPM, falta de credibilidade ou 
mesmo de eficácia nas suas deliberações, lembrando que no primeiro ano deste 
mandato, quando havia mais conselheiros participando, muitos reclamavam que 



o CPM não produzia nada, não tinha feito nada até o final do ano que se passou. 
Argumenta dizendo que, se as deliberações do CPM fossem efetivas, produzindo 
resultados sensíveis à população, as reuniões contariam com a participação e 
interesse dos conselheiros e o tema neste momento discutido não seria objeto de 
atenção.  
 
Constatou-se que o processo de perda de mandato, instaurado neste momento, 
não produziria resultado útil, até para eventuais suplentes, já que estamos em 
final de mandato.  
 
Assim, ficou deliberado que o Conselho não instaurará o processo de perda de 
mandato para nenhum conselheiro, terminando o mandato atual com todos os 
conselheiros com mandato vigente. Mas, como contribuição para a próxima 
gestão, o CPM deverá concluir a proposta de revisão do Regimento Interno para 
sugestão ao próximo mandato ou aprovar a minuta para entrada em vigor ainda 
neste mandato, se possível.  
 
Fica ressalvado que a conselheira Ana Arlene apresentou documentos para 
justificar suas ausências, que, em razão da deliberação acima, não ficaram retidos 
pelo CPM, não sendo necessária a justificativa. 
 
Com isso, a reunião foi encerrada às 21h30. 
 
Pauta da próxima reunião: 
 

- Aprovação das atas de reunião 
- Comunicados da subprefeitura 
- Comunicados dos conselheiros 
- Apresentação da plataforma COLAB – Isadora Cardoso (responsável: José 

Vieira) 
- Apresentação da política de saúde pública na região de Pinheiros – 

Supervisora da Secretaria de Saúde (responsável: João Pedro) 
- Encerramento 


