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ATA DA 8ª. 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 nove (29) dias do mês de agosto 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: Cristina Asperti 

 

I. Registro dos participantes e ausentes 

 

a) Conselheiro(a)s presentes:  

Cynthia Amaral Campos, Cynthia Bitran, João Pedro Rosin, Marcia Adriana Silvestre 

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

Maurício Ramos de Oliveira, Nicolau Sarquis Junior e Régis Mendes Gabriel, 

totalizando 9 (nove) presenças. 

 

b) Conselheiro(a)s ausentes:  

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

Francisco Rubens Gomieri, José Augusto Vieira de Aquino, Luciana Curatella, Maria 

Verônica Porto Bilyk, Samantha Dangot, Sergio Alexandre Sanguessuga da Rocha e 

Sergio Ferraz e Opice, totalizando 9 (nove) faltas justificadas. 

Sem justificativa apresentada: Luiz Marcelo Delduque Pacheco, totalizando 1 

(uma) falta não justificadas. 

 

c) Autoridades presente(s): 

Dr. Renato Oliveira Gomes, Coordenador de Governo Local da Subprefeitura de 

Pinheiros. 

 

d) Convidados presente(s): Mario Luis Pecoraro.  

 

II. Pauta da Oitava Reunião Ordinária de 2019 

 

a) Votação e início do processo de perda de mandato do conselheiro Luiz Marcelo 

Delduque Pacheco por três ou mais faltas sem justificativa, nos termos do artigo 28 do 

Decreto nº 56.208, de 2015, alterado pelo Decreto Municipal nº 57.829/2017; 

b) Comunicado sobre a organização do 7° Diálogo Aberto sobre Sustentabilidade - 1ª 

Virada Sustentável no Conselho Participativo de Pinheiros; 

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

Geral do Conselho Participativo; 

d) Check-in e diálogo aberto com o Dr. Renato Oliveira Gomes, Coordenador de 

Governo Local da Subprefeitura de Pinheiros; 

e) Aprovação das atas; 

f) Apresentação temática do Conselho Participativo Municipal; 

g) Agenda Pública do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros. 

 

III. Expediente e ordem do dia 
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a) Votação e início do processo de perda de mandato do conselheiro Luiz Marcelo 

Delduque Pacheco por três ou mais faltas sem justificativa, nos termos do artigo 

28 do Decreto nº 56.208, de 2015, alterado pelo Decreto Municipal nº 

57.829/2017. Foi aprovada por unanimidade de todos os conselheiros titulares 

presentes, a perda de mandato do conselheiro Luiz Marcelo Delduque Pacheco. 

 

b) Comunicado sobre a organização do 7° Diálogo Aberto sobre Sustentabilidade - 

1ª Virada Sustentável no Conselho Participativo de Pinheiros. 

O Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros participou no dia 22 

de Agosto de 2019 da Virada Sustentável 2019, que é um movimento de mobilização 

para a sustentabilidade que organiza o maior festival sobre o tema no Brasil, com 

painelistas muito especiais. 

 

Site:https://www.viradasustentavel.org.br/atracao/virada-sustentavel-no-conselho-

participativo-de-pinheiros 

 

 Painelistas 

 

Cristina Verçosa Haas, arquiteta urbanista e ambientalista, atuando em Estudos de 

Impacto Ambiental e também em projetos de conjuntos de moradia de interesse 

socioambiental com obras em sistema de mutirão. Por vários anos foi vizinha e 

usufruiu em Pinheiros, do espaço cultural Praça Victor Civita, um solo urbano 

contaminado e é coordenadora executiva de um projeto cocriado com um grupo de 

profissionais especialistas, que visa primeiramente a manutenção emergencial do 

patrimônio físico da praça. São complementares aos esforços da sociedade 

organizada, ao Coletivo Vita pela manutenção e revitalização deste espaço que teve 

vida cultural e de educação ambiental ativa e exemplar. 

 

Ezequiel Vedana da Rosa, líder jovem da ONU para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. Fundador e CEO da startup Piipee, uma das vencedoras do BraskemLabs 

2016; do Innovation Brands Sustainable Open; uma das 3 principais finalistas nacionais 

do Chivas The Venture, concorrência mundial para negócios sociais; vencedor da 

aceleradora AHK; Top 10 vencedores do Accelerate2030. 

Apresentação: https://pt.scribd.com/document/423039244/Apresentacao-do-Lider-

jovem-da-ONU-para-os-ODSs-Ezequiel-Vedana-da-Rosa 

 

Gustavo Paranhos, bacharel e licenciado biólogo pela Universidade Estadual de 

Maringá (UEM) e mestrando em processos industriais pelo Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas (IPT). Atuou com pesquisas ecológicas em rios brasileiros, em análises 

laboratoriais de águas e efluentes, ecotoxicologia e tratamento biológico de efluentes. 

Atuou também como técnico de engenharia com avaliação de impactos ambientais, 

ampliação de processos de aproveitamento energético do biogás e tratamento de 

lixiviados de aterros sanitários. Como consultor desenvolveu produtos e serviços em 

meio ambiente na área de segurança de produtos químicos, quantificação de 

poluentes em indústrias, gerenciamento de resíduos perigosos, adução de água 

superficial e reuso. Desenvolve a área comercial da Biomovement, representante 

oficial da HomeBiogas no Brasil. O Biodigestor (produção de biogás e fertilizante) foi 

montado e apresentado dentro da 1ª Virada Sustentável na Subprefeitura de 

Pinheiros. 

Apresentação: https://pt.scribd.com/presentation/423039533/Apresentacao-do-

Biologo-Gustavo-Paranhos-Biogas-Para-Todos 

 

Lara Freitas, consultora e educadora especializada em processos de projeto de 

vizinhança ecológica. Como arquiteta e urbanista (UNESP), é especialista em 

Reabilitação Urbana e Arquitetura Ambiental Sustentável (UnB) e possui mestrado em 

Gestão Urbana (PUCPR) e permacultura. Realiza gestão integrada de projetos e 

equipes multidisciplinares em estudos, planos e desenho urbano integrado, de 

natureza socioambiental. É também assessora de Meio Ambiente, Desenvolvimento 

Sustentável e Cultura de Paz - CADES / Agenda 2030 do Governo Regional de Vila 
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Mariana e trabalha para a CADES Pinheiros como Especialista do Grupo de Trabalho 

de Eco-Bairros. Ela é membro do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável - 

CBCS, do National Charrette Institute - NCI e do Hub da Transition Network no Brasil. 

Co-fundadora do Programa Permanente do Ecobairro - ação voluntária em prol da 

sustentabilidade urbana - desde 2004, é coordenadora do Ecobairro em São Paulo e 

membro do Ecobairro Brasil. Foi coordenadora técnica do Projeto Sementes para um 

Bairro Sustentável desenvolvido com recursos da FEMA da SVMA na cidade de São 

Paulo e realizou a edição do Guia Sementes para um bairro sustentável e pacífico. 

Apresentação: https://pt.scribd.com/document/423039054/Apresentacao-da-

Arquiteta-e-Urbanista-Lara-Freitas 

 

Maurício Ramos de Oliveira - Ecobairros Vila Ida, Jataí e Beatriz, 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. 

Site: https://vilabeatrizejatai.blogspot.com/ 

 

Rui Signori, engenheiro Agrônomo e Diretor de Planejamento Técnico em projetos 

sustentáveis, gestão de resíduos sólidos, compostagem, processos de tecnologias 

renováveis de baixo impacto ambiental, cursos, workshops, assim, tornaram-se 

referência nacional na elaboração de Projetos Técnicos Agrícolas Sustentáveis. 

Principais responsabilidades: 

- Telhado Verde do Shopping Center Eldorado na cidade de SP; 

- Primeira Horta Subterrânea do Brasil (Google) implantada em moderno Edifício de 

Escritórios na Av. Faria Lima em São Paulo; 

- Planejamento e Execução do Sistema de Compostagem do BH Shopping em Belo 

Horizonte; 

- Compostagem de Resíduos Orgânicos gerados na Construção Civil da Usina 

Hidrelétrica de S. Manoel nas divisas de MT e PA (Floresta Amazônica); 

- Projeto Hflex sustentável no Rio de Janeiro com gestão de sustentabilidade voltada 

para responsabilidade social (lixo virando cadeira de rodas); 

Esses projetos provaram que onde quer que haja espaço, manejo técnico de 

profissionais especializados, as hortaliças se desenvolvem de maneira sustentável, 

saudável, prontas para o consumo, livres agrotóxicos, e que resíduos orgânicos e seus 

nutrientes através da compostagem voltam ao meio ambiente sem causar poluição. 

Site: https://arueira.com/ 

 

A gravação da 7a. edição do Diálogo Aberto está 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. 

1. Sobre a divulgação no site das redes sociais do Conselho Participativo, a 

Conselheira MARCIA ADRIANA SILVESTRE CUSTÓDIO pede divulgação sobre o 

Seminário Paulistano de Calçadas – Por Mais Permeabilidade e Acessibilidade, no 

dia 24 DE SETEMBRO DE 2019, na Câmara Municipal de São Paulo - Sala Sérgio 

Vieira de Melo (1º SS), do qual fará parte. 

 

d) Check-in e diálogo aberto com o Dr. Renato Oliveira Gomes, 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 
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o colegiado de conselheiros iniciamos nesse momento a oitava reunião ordinária do 

ano de 2019.  

 

MARCIA ADRIANA SILVESTRE CUSTÓDIO – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA 

MUNICIPAL: No dia 24 de Setembro vai ser realizado o Seminário Paulistano de 

Calçadas – Por Mais Permeabilidade e Acessibilidade, na Câmara Municipal de São 

Paulo. O evento vai reunir arquitetos urbanistas, paisagistas, médicos e líderes 

comunitários, profissionais envolvidos na discussão da melhoria da mobilidade 

urbana para pedestres na cidade. 

A melhoria das calçadas deveria ser vista como uma medida de avanço para a saúde 

pública. Quando tratamos um paciente por alguma lesão, ele perde até 30% do 

avanço do tratamento, quando tem que caminhar por uma calçada ruim. As pessoas, 

no geral, também perdem o hábito de caminhar porque os passeios públicos são 

ruins, o que aumenta o sedentarismo e a propensão a várias doenças. 

 

MARIA CRISTINA DE ARAÚJO ASPERTI - CONSELHEIRA PARTICIPATIVA 

MUNICIPAL: na Virada Sustentável do Conselho Participativo, o engenheiro 

agrônomo e Diretor de Planejamento Técnico em projetos sustentáveis, Rui Signori, 

que criou projetos importantes na cidade, como o telhado verde do Shopping 

Eldorado, a primeira horta subterrânea do Brasil e é morador de Pinheiros, queria 

fazer a mesma coisa que ele fez no Shopping Eldorado com vários restaurantes da 

região de Pinheiros, tornando um bairro mais sustentável, pois a Subprefeitura de 

Pinheiros tem área, espaço para a gestão de resíduos e os restaurantes da região 

usam para colocação de toldos, mesas e cadeiras um espaço maior que o devido sem 

pagar e poderiam dar como contrapartida fazer uma central de gerenciamento de 

resíduos e o Sr. Rui Signori propôs dar o conhecimento dele acumulado todos estes 

anos de forma voluntária, dando esta inteligência de operação. 

 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL: é o 

caminho de organizar um grupo que vá até esses restaurantes, que convençam eles a 

separar os resíduos orgânicos e alguém ficar disposto a recolher este resíduo 

orgânico para destinar a compostagem. O único pátio de compostagem que nós 

temos próximo é o da Lapa. A coleta do municipio é uma coleta domiciliar. Todos os 

Grandes Geradores de Resíduos Sólidos, como estabelecimentos comerciais,  tem 

que contratar uma empresa responsável para a execução dos serviços de coleta, 

transporte, tratamento e destinação final dos resíduos gerados. 

 

CYNTHIA BITRAN – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: eu queria dar 

uma satisfação do projeto do Grupo de Trabalho sobre barulho, TPUs e lixo que 

estamos aguardando o pessoal novo de fiscalização chegar para uma nova postura 

mais agressiva sobre essa questão dos barulhos dos bares. 

 

RÉGIS GABRIEL – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL:  Vou retomar 

algumas demandas escritas por munícipes e conselheiros, apresentadas, registradas 

e documentadas neste semestre de 2019 ao Conselho Participativo Municipal da 

Subprefeitura de Pinheiros e enviadas à Subprefeitura de Pinheiros. As infrações 

atinentes a poluição sonora, horários de funcionamentos noturnos e a utilização 

indevida do espaço público canalizadas em um processo administrativo. 

 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL:  

1. Eu posso dar uma analisada no processo administrativo criado pelo Conselho 

Participativo sobre as infrações atinentes a poluição sonora, horários de 

funcionamentos noturnos e a utilização indevida do espaço público, ver em 

que pé que está e dar um retorno para vocês. 

2. Não estou sabendo se houve destinação de verba provenientes dos fundos 

municipais como o FUNDURB (Fundo de Desenvolvimento Urbano), o FMSAI 

(Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura) para projetos de 

melhorias dos bairros da região. 
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3. Oitenta por cento (80%) das podas de árvores de árvores pendentes que nós 

temos em Pinheiros tem relacionamento com a Enel. A Secretaria está 

estudando a possibilidade de judicializar a questão por conta dessas podas de 

árvores pendentes. 

4. Com relação a construção de rotatórias verdes: por exemplo temos o Diego 

Ramos Lahoz do CADES Pinheiros e a SAAP (Associação dos Amigos de Alto 

dos Pinheiros) que estão dando continuidade a projetos relativos a rotatórias 

verdes. Eles vão fazer o desenho paisagistico, já a Subprefeitura fica com a 

incumbência de quebrar o chão, o asfalto e deixar tudo preparado para 

receber o jardim. Estamos tendo um bom relacionamento e fazendo sempre a 

checagem com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) da viabilidade 

das rotatórias. 

5. Com relação a pontos críticos de enchentes, na região dos Jardins, identificou-

se um problema na galeria que é muito antiga, não comportando a vazão de 

água. Estamos recebendo relatórios e analisando todos os pontos de enchente 

para verificar se o problema é por entupimento ou se há necessidade de 

ampliação da galeria para drenagem da água. 

6. Em 2018 foi liberada uma emenda parlamentar de R$143.000,00 do 

VEREADOR ELISEU GABRIEL para aplicação no Córrego das Corujas. O 

projeto está sendo detalhado. 

7. Quanto a solicitação de despacho do Subprefeito autorizando o cadastramento 

dos comitês de usuários das praças pela Subprefeitura de Pinheiros, esta 

questão ainda não andou, está no jurídico. 

8. O SUBPREFEITO JOÃO VESTIM GRANDE já alinhou umas convesas com o 

Presidente da OAB para trazer uma Casa de Mediação da OAB para a 

Subprefeitura de Pinheiros. Tentamos trazer uma Casa de Mediação da 

Guarda Civil Metropolitana mas eles estão num processo de formação de 

mediadores, então para não ter que esperar, o SUBPREFEITO JOÃO VESTIM 

GRANDE está com conversas para montar aqui no fundo aonde era uma antiga 

agência bancária, um ponto de mediação com a OAB, porque 70% dos nossos 

problemas é briga de vizinho. 

9. Queremos transferir o Conselho Tutelar de Pinheiros para um prédio que hoje 

quem ocupa é a GCM (Guarda Civil Metropolitana), pois a casa do Conselho 

Tutelar está muito ruim, com problemas, mas é uma conversa que nós temos 

que ter com a Secretaria responsável pelos Conselhos Tutelares, pois não é só 

da nossa competência.  

 

JOÃO PEDRO ROSIN – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Nós 

estamos em plena campanha do sarampo, o sarampo já chegou a dizimar 90% da 

população asteca, morreu essa semana uma pessoa em Itaquera, quem tiver até 60 

anos, vacinem-se novamente. Nós estamos fazendo barreiras sanitárias, a equipe por 

exemplo da UBS mais próxima é deslocada para vacinar todo mundo do escritório, 

prédio, faculdade ou quarteirão. 

 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL: quando 

nós tivemos o problema da febre amarela, eu lembro que eu estava ainda na 

Subprefeitura de Perus, uma das regiões com mais incidência, e lá eu organizei um 

ponto de apoio dentro da Subprefeitura, é possível fazer uma ação como esta? 

 

JOÃO PEDRO ROSIN – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: é uma 

interação política que tem que ter da administração com relação a Secretaria da 

Saúde, Coordenadoria Regional de Saúde, Unidades de Vigilância em Saúde. Precisa 

fazer uma limpeza em vários lugares aqui em Pinheiros. Eu estou aqui também como 

Conselheiro de Saúde, a saúde é prevenção. Eu pediria gentilmente para nós 

fazermos uma ponte entre a Subprefeitura de Pinheiros e a Unidade de Vigilância em 

Saúde Lapa/Pinheiros para trazer a Coordenadora da região e o mapeamento que 

eles tem da região. 

 

e) Aprovação das atas. 
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As atas das seguintes reuniões ordinárias abaixo foram aprovadas por unanimidade 

dos Conselheiros Participativos Municipais da Subprefeitura de Pinheiros, sem 

nenhum pedido de vistas: 

• Ata da 4° reunião ordinária do ano de 2019 ocorrida em 25 de Abril de 2019, a 

Ata da 5° reunião ordinária do ano de 2019 ocorrida em 27 de Maio de 2019 e 

a Ata da 6° reunião ordinária do ano de 2019 ocorrida em 27 de Junho de 2019. 

 

f) Apresentação temática do Conselho Participativo Municipal 

Podemos encontrar respostas ao nosso redor mesmo com restrições de tempo e 

dinheiro, através dos próprios conselheiros, seu círculo de pessoas próximas ou 

apresentações já feitas anteriormente. Através da informalidade, do conhecimento 

dos conselheiros e suas interações pode ocorrer o auto enriquecimento e 

aprendizagem. 

 

Envolvido em atividades do Conselho Municipal de Saúde há mais de 10 anos, o 

Conselheiro Participativo Municipal, João Pedro Rosin, apresentou um breve histórico 

do SUS, seus princípios, como funciona a rede de atenção a Saúde, os tipos de 

estabelecimentos: AMAs (Assistência Médica Ambulatorial), UBSs (Unidades Básicas 

de Saúde), AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades), Pronto Socorros, Rede 

de Hora Certa, UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), CAPS (Centros de Atenção 

Psicossocial), a localização de todos os estabelecimentos da região e para qual 

estabelecimento você deve ir dependendo do caso. 

 

g) Agenda Pública do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de 

Pinheiros. 

 

As seguintes demandas gerais foram apresentadas, registradas, documentadas e 

enviadas pelo Conselho Participativo da Subprefeitura de Pinheiros à Subprefeitura de 

Pinheiros: 

1. Foi solicitado mecanismos de interação com os técnicos locais da Subprefeitura de 

Pinheiros e fazer a integração deles (sejam coordenadores, supervisores, chefes de 

unidades) com o Conselho Participativo, que participa dos processos de políticas 

públicas do território da Subprefeitura de Pinheiros. Exemplo: comissão técnica 

de apoio, visita monitorada, presença no conselho dos ténicos locais. 

 

2. Ajuda a comunidade da região da Subprefeitura de Pinheiros no tratamento dos 

conflitos e demandas sociais referentes ao Carnaval de Rua que se realizará no 

ano que vem. Em 14 de fevereiro, o Conselho Participativo Municipal de 

Pinheiros realizou seu 2º. Diálogo Aberto, desta vez com foco no tema: Carnaval 

de São Paulo e seu impacto em Pinheiros e do evento coletamos questões de 

destaque na busca de uma melhoria na gestão do Carnaval em Pinheiros. 

 

3. Solicitamos à Subprefeitura o fomento da transparência ativa (divulgação de 

informações por iniciativa do próprio órgão público, sem que tenha havido 

solicitação) da Subprefeitura de Pinheiros e a abertura de dados precisos, para 

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

• Solicitamos que a Subprefeitura de Pinheiros disponibilize os seus relatórios 

de execução orçamentária atualizados e em local visível (quadro na entrada da 

Subprefeitura) - Lei Ordinária nº 13.949/2005, de 21 de janeiro de 2005, 

(dispõe sobre a apresentação de relatórios de elaboração e de execução 

orçamentárias). 

• Solicitamos que o site da Subprefeitura de Pinheiros tenha sempre a execução 

orçamentaria completa - Portaria Intersecretarial nº 03/2014 - CGM, ato 

normativo da Controladoria Geral do Munícipio de São Paulo, (cria normas e 
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procedimentos para a transparência ativa de todos os órgãos e entidades da 

Administração Municipal). 

• Solicitamos que a Subprefeitura de Pinheiros disponibilize 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 - Lei Ordinária nº 16.255/2015, de 10 de setembro de 2015, 

(acrescenta disponibilização de armazenamento das informações 

georreferenciadas em página eletrônica da Prefeitura Municipal de São Paulo). 

4. O Conselho Participativo deve monitorar a evolução dos indicadores de 

desempenho dos serviços públicos e temos solicitado balanços (semestrais/anuais) 

pormenorizados da gestão da Subprefeitura de Pinheiros, como por exemplo: 

• Quais os projetos concretizados, novos projetos e obras em geral como apoios, 

parcerias, incentivos, reformas e revitalização de praças, construções de muros 

de arrimo e contenção, etc.; 

• Quais os valores e quais os projetos de emendas parlamentares e fundos 

municipais aplicados na região da Subprefeitura de Pinheiros; 

• Todos os contratos firmados do âmbito da Subprefeitura de Pinheiros, quais as 

economias administrativas, quais os custos fixos e variáveis (exemplo: 

limpeza e conservação da Subprefeitura, aluguéis de equipamentos e 

instalações, salários, segurança e vigilância, transporte, consumos de água, 

luz, telefonia de todos os imóveis que a Subprefeitura mantem, compras de 

insumos variados); 

• Quais as melhorias estruturais (computadores, softwares, internet, mobiliário, 

etc.) e doações de bens patrimoniais; 

• Quais as quantidades de equipes, custeio, localização dos serviços efetuados e 

produtividade da manutenção dos sistemas de drenagem e viário: manutenção 

de galerias (rede, poço de vista, bueiro e boca de lobo), pequenas obras de 

construção de bueiro, boca de lobo e poço de visita, manutenção da drenagem 

superficial (sarjetas e sarjetões), rebaixamento e alteamento de 

guias/acessibilidade, tapa buraco, nivelamento de vias de terra, recolocação e 

ajuste de paralelepípedo e manutenção de logradouros (calçadas, escadarias); 

• Quais as quantidades de equipes, custeio, localização dos serviços efetuados e 

produtividade da manutenção das áreas verdes: laudos técnicos, podas e 

remoções de árvores em áreas particulares, podas de árvores em área pública, 

remoção e substituição de árvores em área pública, planejamento de plantio de 

novas árvores, conservação de praças e áreas verdes, conservação de canteiros 

de grandes avenidas com capinação, roçada e termos de cooperação das áreas 

verdes; 

• Quais as quantidades de equipes, custeio, localização dos serviços efetuados e 

produtividade da fiscalização e licenciamentos: vistorias técnicas, embargos 

de obras, fiscalização da manutenção de muro, passeio e limpeza de imóveis 

particulares, interdições administrativas de estabelecimentos comerciais, 

retirada de anúncios em vias públicas, vistoria e adequação de bancas de 

jornal, termos de permissão de uso de mesa e cadeiras, guarita e valets, termos 

de permissão de uso de bancas de jornal, autos de multas: obras, ambulantes 

irregulares, panfletagem, apreensões, poluição sonora, etc.; 

• Quais as quantidades de equipes, custeio, localização dos serviços efetuados e 

produtividade da limpeza pública dentro da região da Subprefeitura de 

Pinheiros, pela Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) e 

empresas contratadas: varrição e limpeza de lixeiras públicas, capinação e 

roçada, pintura e caiação de guias e postes, raspagem de lambe-lambe, retirada 

de faixas e cartazes irregulares, coleta de grandes resíduos (cata-bagulho), 
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ecoponto, remoção de pontos viciados, recolha de animais mortos, lavagem de 

logradouros; 

• Quais os parklets, caminhões de comida (food trucks), abrigos de taxi, 

paraciclos, fechamento de vias, autorizados e implantados dentro da região; 

• Produtividade de SACs finalizados. 

5. Solicitamos a ativação do Polo Regional de Planejamento da Subprefeitura de 

Pinheiros. Ou seja, realizar a cada ano um ou mais diálogos abertos com a 

Subprefeitura de Pinheiros e a Coordenadoria de Planejamento Urbano 

(PLANURBE) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a 

proposição, avaliação, acompanhamento da implantação e aprovação de 

instrumentos urbanísticos, como por exemplo os Planos de Bairros da região, para 

apreciação posterior do Conselho Municipal de Política Urbana – CMPU. 

 

6. Há a intenção de se fazer um programa comunitário com uma combinação de 

política, educação do consumidor, hábitos de consumo, inovação social, 

tecnológica e reciclagem ajudando a trazer todos os setores da comunidade local 

para uma luta comum (Lixo).  

Por exemplo, foi solicitado ativar o Polo Regional de Educação Ambiental da 

Subprefeitura de Pinheiros. Fazer a articulação e mobilização entre os diversos 

conselhos comunitários, associações, coletivos e comitês da região da 

Subprefeitura de Pinheiros com o objetivo de aprimorar a cooperação entre as 

diferentes instâncias e atingir os temas comuns. Criando e fortalecendo uma rede 

de parceiros (tripé: mercado, poder público, sociedade civil) para que ocorra uma 

ativação dessa rede (mobilização comunitária, mobilização de recursos, 

articulação institucional), ou seja, apoio e auxílio aos promotores das ações para 

que elas aconteçam nos territórios. Possibilitando o benefício das pessoas, dos 

territórios e fortalecendo pessoas e projetos que cooperem entre si, formando uma 

rede em que todos saem ganhando, promovendo o bem comum. 

7. A ideia também é que o Conselho Participativo da Subprefeitura de Pinheiros use 

os sistemas digitais para obter energia no espaço real. Foi solicitado plano de 

melhoria de comunicação institucional da Subprefeitura de Pinheiros, melhorando 

o relacionamento com a comunidade com a integração com o Conselho 

Participativo e a divulgação uma vez por mês no site da Subprefeitura. Além disso 

solicitamos que a página institucional dentro do site da Subprefeitura siga as 

normas e procedimentos da Controladoria Geral do Município de São Paulo 

Portaria Intersecretarial nº 03/2014 – CGM. Então procuramos usar sistemas 

digitais (rede social do Conselho, página institucional dentro do site da 

Subprefeitura) ou fomentamos a criação e o desenvolvimento dos mesmos, para 

possibilitar aos munícipes e conselheiros a transmissão e divulgação das ações, 

coleta de contribuições, consultas, interações, resoluções e atividades dos 

processos participativos do Conselho Participativo da Subprefeitura de Pinheiros 

com os seguintes itens: 

• Eventos: Diálogos Abertos, Pesquisas, Conferências, Festivais, Mobilizações, 

Encontros, Audiências Públicas, Jornadas, etc.; 

• Como Participar: Calendário, local, horário, rede social; 

• Atas das Reuniões: Todas as publicações das atas das reuniões; 

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

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

• Funcionamento do Conselho Participativo: Regimento interno, valores, 

estrutura do colegiado, lista dos conselheiros participativos; 
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• Cursos e Estudos territoriais; 

• Memória: fatos, personalidades, arquivos, documentações e memórias do 

Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros. 

8. Foi solicitado, mas ainda não usado neste mandato (R$ 1.000,00) os recursos da 

dotação 51.10.04.122.3012.2803 - Operação e Manutenção dos Conselhos e 

Espaços Participativos Municipais para melhorias do bem comum e da 

participação social. 

 

9. Foi solicitado procurar influenciar na decisão sobre a destinação das verbas da 

Subprefeitura de Pinheiros provenientes dos fundos municipais como o 

FUNDURB (Fundo de Desenvolvimento Urbano), o FMSAI (Fundo Municipal de 

Saneamento Ambiental e Infraestrutura) para projetos de melhorias dos bairros da 

região e empenhar-se para que ocorra a publicação de editais de seleção de 

projetos de políticas públicas, para que em equipamentos públicos da região da 

Subprefeitura de Pinheiros se implante soluções locais de sustentabilidade, por 

exemplo através do FEMA (Fundo Especial do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável). 

 

10. Solicitamos a disponibilização/atualização no site da Subprefeitura de Pinheiros, a 

Carta de Serviços ao Cidadão, com todas as informações relativas aos serviços da 

Subprefeitura de Pinheiros. 

 

11. Solicitamos que a Subprefeitura de Pinheiros, faça uma pesquisa/seleção da 

regionalização das dezenas de ações do plano de metas/execução orçamentária da 

Prefeitura de São Paulo, que ocorrem dentro do território da Subprefeitura de 

Pinheiros, determinando quais os prazos e compromissos em relação à formulação 

e implementação de políticas públicas localizadas dentro do território da 

Subprefeitura de Pinheiros, para o Conselho Participativo fazer o 

acompanhamento e monitoramento das ações no território. 

 

12. O Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros solicitou 

despacho com deferimento do cadastro, autorizando o cadastramento do nome de 

moradores como membros do Comitê de Usuários de praças. 

 

13. Solicitamos que a Subprefeitura de Pinheiros adira ao Programa de Integridade e 

Boas Práticas da Controladoria Geral do Munícipio, instrumento de gestão 

estratégica, por meio da utilização de metodologia sistematizada de forma a 

gerenciar e tratar possíveis riscos de determinada instituição. 

 

14. Não há uma Casa de Mediação na Subprefeitura de Pinheiros, região cheia de 

conflitos com perturbação de sossego, queixas de barulhos, etc. Então o Conselho 

Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros solicita para que a 

população da região seja assistida por este sistema de mediação. 

 


