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ATA DA 2ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO 
MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS DO ANO DE 2020. 

INICIATIVAS SOLIDÁRIAS SÃO PONTOS 

FUNDAMENTAIS NO PROCESSO DE 

TRANSFORMAÇÃO DA NOSSA SOCIEDADE! 
 

 

 

Abertura: Ao décimo (10) dia do mês de Junho de 2020, às 19h15min, em segunda 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: Régis Gabriel 

Secretária Geral: Flávia Collaço 

 

I. Registro dos participantes e ausentes 

 

a) Conselheiro(a)s presentes: 

Antonio José Brandão Peixoto, Deiny Façanha Costa, Eder Ferreira Leite, Fabiano 

Sannino, Flavia Mendes De Almeida Collaço, Gilberto Cavalieri Guimarães, Mauricio 

Ramos de Oliveira, Neiva Otero D´Almeida, Nelson de Souza Pinto Neto, Paulo Andrea 

Benetti, Régis Gabriel, Rosana Caramaschi e Vitor Ricardo Ferreira Veloso. 

Totalizando 13 (treze) presenças. 

 

b) Conselheiro(a)s ausentes: 

Com justificativa apresentada: Cecilia Fernandes, Leonardo Bezerra dos Santos, 

Mario Luis Pecoraro, Maui Alves Zanon, Sérgio Alexandre Sanguessuga da Rocha. 

Totalizando 5 (cinco) faltas justificadas. 

 

c) Autoridades presente(s): 

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

Pinheiros. 

 

d) Convidados presente(s):  Marcos Smetana Lopes (VIVACORD), Rodrigo Salles 

(Conseg Jardins e Paulista) e outros munícipes, via mensagens através da live (vídeo 

ao vivo) da videoconferência transmitida nas redes sociais do Conselho Participativo. 

 

II. Pauta da Segunda Reunião Extraordinária de 2020 

 

a) Check-In (Boas-vindas) dos Conselheiros Participativos de Pinheiros e autoridades 

presentes interessadas a falar; 

1. Você tem alguma proposição, projeto prioritário, pauta de reunião ou decisão em 

plenário nesta reunião? 

b) Votação e Parecer Favorável ou Contrário dos Conselheiros Participativos de Pinheiros 

sobre o Ofício apresentado ao CPM no dia 14 de Maio de 2020 da Organização da 

Sociedade Civil CicloCidade - Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo; 

c) Votação e Parecer Favorável ou Contrário dos Conselheiros Participativos de Pinheiros 

sobre a Portaria da Secretaria Especial de Relações Sociais publicada no Diário Oficial 

no dia 29 de fevereiro de 2020 (n°002/PREF/CC/SERS/2020) que revoga o Regimento 

Interno dos 32 Conselhos Participativos; 

d) Votação e Parecer Favorável ou Contrário dos Conselheiros Participativos de Pinheiros 

sobre possível Representação ao Ministério Público sobre o Hospital Panamericano; 
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e) Votação e Parecer Favorável ou Contrário dos Conselheiros Participativos de Pinheiros 

sobre Reuniões Extraordinárias com pauta única sobre o Processo participativo do 

Conselho Participativo no Projeto de Lei Orçamentária; 

f) Proposição da criação do grupo de trabalho (GT) Agenda Pública do Conselho 

Participativo da Subprefeitura de Pinheiros; 

g) Composição de Outros Possíveis Grupos de Trabalho; 

h) Diálogo aberto com o Dr. Renato Oliveira Gomes - Coordenador de Governo Local da 

Subprefeitura de Pinheiros; 

i) Processo participativo do Conselho Participativo de Pinheiros, de 6 de junho a 4 de 

julho, de priorização das 94 propostas que a nossa região administrativa recebeu sobre 

o Projeto De Lei Orçamentária Anual e Relatório do Primeiro Grupo de Trabalho (GT) 

sobre a Ação Conjunta CPM - Projeto De Lei Orçamentária Anual (PLOA); 

j) Check-out dos Conselheiros Participativos de Pinheiros e encaminhamentos da 

Reunião Extraordinária; 

1.  Você gostaria de requisitar algo via ofício a algum órgão público? 

2.  Planejamento Estratégico e definição dos novos objetivos diante da Quarentena! 

3.  Você quer emitir algum parecer, fazer uma carta aberta, abaixo-assinado ou 

manifestação coletiva de apoio, repúdio, recomendação ou congratulação? 

4.  Você quer fazer prestação de contas, relatório das atividades? 

5. Você gostaria de realizar alguma diligência fiscalizatória, como por exemplo, 

vistorias em obras e equipamentos públicos? 

6.  Neste momento, você gostaria de ser consultado antes de alguma decisão 

específica da Subprefeitura? 

7.  Você quer divulgar trabalhos que estão sendo realizados através por exemplo das 

redes sociais oficiais do Conselho Participativo? 

k) Histórico do Conselho Participativo da Subprefeitura de Pinheiros no ano de 2020 até a 

presente data; 

1. Planejamento, metas e ações expressados até o mês de Março de 2020, pelos 

Conselheiros Participativos Municipais da Subprefeitura de Pinheiros para o biênio 

de 2020/2021. 

 

III. Expediente e ordem do dia 

 

a) Check-In (Boas-vindas) dos Conselheiros Participativos de Pinheiros e 

autoridades presentes interessadas a falar; 

1.  Você tem alguma proposição, projeto prioritário, pauta de reunião ou decisão 

em plenário nesta reunião? 

 

RÉGIS GABRIEL – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Boa noite a 

todos e a todas. Muitíssimo 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, junto com o colegiado de conselheiros, iniciamos neste 

momento a 2° reunião Extraordinária do ano de 2020. 

Precisamos conversar mais com as pessoas e ouvir as estórias das pessoas, para que o 

afeto, supere as tensões, o medo e o julgamento. 

Para que através do diálogo a solidariedade seja característica permanente do mundo 

em que vivemos. 

Vamos dar as boas-vindas aos conselheiros participativos e ao hosting da nossa 

reunião, por acolher e realizar esta reunião virtual/remota Dr. RENATO OLIVEIRA 

GOMES - Coordenador de Governo Local da Subprefeitura de Pinheiros. 

 

ANTONIO PEIXOTO - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Olá a todos 

os nossos parceiros do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros 

e ao nosso coordenador RÉGIS e ao representante interlocutor da Subprefeitura de 

Pinheiros, RENATO OLIVEIRA GOMES. 
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DEINY COSTA - CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: Boa noite a todos. 

Fico feliz que tenha dado certo a reunião virtual oficial com o link da Subprefeitura. 

Trago para votação o ofício da Ciclocidade para o Conselhos Participativos Municipais, 

solicitando a implantação de ciclofaixas operacionais emergenciais durante a 

pandemia. O devido distanciamento nos deslocamentos de ciclistas e pedestres deve 

ser respeitado de acordo com as recomendações da OMS, por isso a prefeitura deve 

destinar o devido espaço para esses modos no espaço público. Já enviei por e-mail 

para os conselheiros o ofício para votação hoje. 

 

EDER LEITE - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Boa noite a todos os 

conselheiros. Boa noite aos munícipes que nos acompanham pela Internet. No mais, 

nenhum projeto prioritário a acrescentar na pauta desta reunião. 

 

GILBERTO GUIMARÃES – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Boa 

noite, RÉGIS e todos conselheiros. Espero que nossos trabalhos sejam pautados com o 

uso do bom senso e respeito. No mais vamos em frente com a pauta estabelecida. Bom 

trabalho a todos. 

 

MAURICIO RAMOS DE OLIVEIRA – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL: Gostaria de parabenizar a Subprefeitura de Pinheiros por promover esta 

reunião virtual, parabenizar todos os outros participantes por este empenho que está 

sendo feito nesta época de COVID-19 onde não podemos nos encontrar pessoalmente 

e dar as boas-vindas para os convidados, aqueles que tem a contribuir por aqui ou 

outros meios e convido a todos a poder participar da nossa reunião para que possam 

colocar suas demandas. Boa noite à todos. 

 

NEIVA OTERO D´ALMEIDA – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: 

Primeiro lugar eu gostaria de agradecer e parabenizar a Prefeitura e a Subprefeitura 

de Pinheiros por ter esta plataforma digital em que a gente pode se reunir, não só os 

conselheiros, como os munícipes. É muito importante. Quero também agradecer a 

presença dos meus colegas conselheiros e principalmente dos munícipes que estão 

participando aqui desta reunião. Que a gente faça uma boa reunião hoje. 

 

NELSON DE SOUZA PINTO NETO – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e por favor que as suas 

demandas sejam colocadas para nós, no Conselho Participativo e uma boa reunião a 

todos. Obrigado. 

 

PAULO ANDREA BENETTI - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Boa 

noite a todos, eu continuo, como sendo grupo de risco, continuo trancadinho em casa, 

mas de qualquer maneira, uma reunião é sempre bom, pelo menos vermos gente 

diferente aqui, uma boa reunião para todo mundo. 

 

ROSANA CARAMASCHI - CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: Boa noite 

a todos os conselheiros, conselheiras e aos convidados. Não vejo necessidade de 

nenhuma alteração na pauta. Eu gostaria que a questão da portaria, que revoga os 

regimentos internos dos Conselhos Participativos da cidade, fosse esclarecida, 

dialogada, através de uma reunião com a Secretaria Especial de Relações Sociais. 

 

VITOR RICARDO FERREIRA VELOSO - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL: Boa noite a todos, gostaria de agradecer o comentário no YouTube, já 

consertei o vídeo ao vivo que estamos fazendo nas nossas redes sociais, que estava sem 

áudio e gostaria de fazer em momento oportuno um pedido para colocar endereço em 

algum dos dados do SP156, que eu estava fazendo levantamento sobre calçadas, queria 

fazer um mapeamento só por curiosidade, está faltando endereços nos dados. Queria 

colocar em momento oportuno a solicitação de atualização no Portal de Dados Abertos 

sobre a zeladoria e fiscalização da Subprefeitura de Pinheiros, pois os últimos dados 

foram colocados em 2018 e estão defasados. 
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➢ Não houve proposição, projeto prioritário, pauta de reunião ou decisão em 

plenário que já não estivesse prevista em pauta. 

 

b) Votação e Parecer Favorável ou Contrário dos Conselheiros Participativos de 

Pinheiros sobre o Ofício apresentado ao CPM no dia 14 de Maio de 2020 da 

Organização da Sociedade Civil CicloCidade - Associação dos Ciclistas Urbanos 

de São Paulo; 

 

DEINY COSTA – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: Recebi e enviei 

para o Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros este ofício da 

CicloCidade – Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo para colocar ciclovias 

emergenciais neste período de pandemia. Agora com a liberação de parte do comércio 

da cidade de São Paulo eu gostaria de solicitar posteriormente o devido cuidado com 

o distanciamento para pedestres e também para ciclistas, então vamos manter esta 

solicitação da CicloCidade de ter um cuidado maior com os deslocamentos com os 

ciclistas e depois englobar os pedestres, porque as ruas de comércio e terminais de 

transporte são locais que definitivamente são muito mais fáceis de propagar COVID-

19, e estamos ainda em um ponto alto de contaminação, então este é um cuidado que a 

Prefeitura deveria ter com isto. 

 

1. Votação e Parecer Favorável (sim): Antonio José Brandão Peixoto, Deiny Façanha 

Costa, Eder Ferreira Leite, Fabiano Sannino, Flavia Mendes De Almeida Collaço, 

Gilberto Cavalieri Guimarães, Mauricio Ramos de Oliveira, Neiva Otero 

D´Almeida, Nelson de Souza Pinto Neto, Paulo Andrea Benetti, Régis Gabriel, 

Rosana Caramaschi, Vitor Ricardo Ferreira Veloso, totalizando 13 (dezoito) votos 

favoráveis. 

2. Votação e Parecer Contrário (não): não houve oposição , totalizando 0 (zero) 

votos contrários. 

3. Abstenção, negou ou se eximiu de fazer decisão: não houve abstenção, 

totalizando 0 (zero) votos de abstenção 

 

Foi aprovado o ofício por maioria absoluta, ou seja, com um número maior de votos 

favoráveis, que a metade mais um do total de Conselheiros Titulares em exercício no 

Conselho. 

 

c) Votação e Parecer Favorável ou Contrário dos Conselheiros Participativos de 

Pinheiros sobre a Portaria da Secretaria Especial de Relações Sociais publicada 

no Diário Oficial no dia 29 de fevereiro de 2020 (n°002/PREF/CC/SERS/2020) que 

revoga o Regimento Interno dos 32 Conselhos Participativos; 

 

1. Votação e Parecer Contrário (sim): Antonio José Brandão Peixoto, Deiny Façanha 

Costa, Eder Ferreira Leite, Fabiano Sannino, Flavia Mendes De Almeida Collaço, 

Gilberto Cavalieri Guimarães, Mauricio Ramos de Oliveira, Nelson de Souza Pinto 

Neto, Paulo Andrea Benetti, Régis Gabriel, Vitor Ricardo Ferreira Veloso, 

totalizando 11 (onze) votos contrários. 

2. Votação e Parecer Favorável (não): Rosana Caramaschi, totalizando 1 (um) voto 

favorável. 

3. Abstenção, negou ou se eximiu de fazer decisão: Neiva Otero D´Almeida, 

totalizando 1 (um) voto de abstenção 

 

Foi aprovado o diálogo com a Secretaria Especial de Relações Sociais e ofício com 

parecer contrário dos Conselheiros Participativos de Pinheiros sobre a Portaria da 

Secretaria Especial de Relações Sociais, que revoga o Regimento Interno dos 32 

Conselhos Participativos, por maioria absoluta, ou seja, com um número maior de votos 

favoráveis, que a metade mais um do total de Conselheiros Titulares em exercício no 

Conselho. 
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d) Votação e Parecer Favorável ou Contrário dos Conselheiros Participativos de 

Pinheiros sobre possível Representação ao Ministério Público sobre o Hospital 

Panamericano; 

 

RÉGIS GABRIEL – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: A unidade 

pertencia ao extinto plano de saúde Samcil. O governo investiu R$ 37 milhões para 

desapropriação do imóvel e, em 2014, o então governador Geraldo Alckmin anunciou 

que no local iria funcionar um hospital vinculado ao Hospital das Clínicas de São Paulo 

exclusivamente para atendimento de traumas. Ele se adequa às normas hospitalares, 

existe um projeto de reforma, mas nunca saiu do papel, o hospital não está operando 

nem em obras, continua fechado. O PS Municipal da Lapa onde grande parte da nossa 

região (oeste) é atendida está sobrecarregado. O Governo de SP respondeu que 

intervenções deste porte demandam meses, não são condizentes com a necessidade 

de ativação de serviços em caráter emergencial necessários ao contexto da pandemia 

do novo coronavírus. Assim, a opção pela implantação de hospitais de campanha 

adequados para assistência e com maior agilidade para execução e ativação. E também 

o Governo de SP está pagando R$ 594 milhões por 4500 leitos da rede privada. 

 

1. Votação e Parecer Favorável (sim): Antonio José Brandão Peixoto, Deiny Façanha 

Costa, Eder Ferreira Leite, Flavia Mendes De Almeida Collaço, Gilberto Cavalieri 

Guimarães, Mauricio Ramos de Oliveira, Neiva Otero D´Almeida, Nelson de Souza 

Pinto Neto, Paulo Andrea Benetti, Régis Gabriel, Vitor Ricardo Ferreira Veloso, 

totalizando 11 (onze) votos favoráveis. 

2. Votação e Parecer Contrário (não): Rosana Caramaschi, totalizando 1 (um) voto 

contrário. 

3. Abstenção, negou ou se eximiu de fazer decisão: Fabiano Sannino, totalizando 

1 (um) voto de abstenção. 

 

Foi aprovado a confecção de uma minuta ainda a ser submetida ao CPM Pinheiros, de 

envio de Representação ao Ministério Público sobre o Hospital Panamericano, por 

maioria absoluta, ou seja, com um número maior de votos favoráveis, que a metade 

mais um do total de Conselheiros Titulares em exercício no Conselho. 

 

e) Votação e Parecer Favorável ou Contrário dos Conselheiros Participativos de 

Pinheiros sobre sobre Reuniões Extraordinárias com pauta única sobre o Processo 

participativo do Conselho Participativo no Projeto de Lei Orçamentária; 

 

1. Votação e Parecer Favorável (sim): Antonio José Brandão Peixoto, Deiny Façanha 

Costa, Eder Ferreira Leite, Fabiano Sannino, Flavia Mendes De Almeida Collaço, 

Gilberto Cavalieri Guimarães, Mauricio Ramos de Oliveira, Neiva Otero 

D´Almeida, Nelson de Souza Pinto Neto, Paulo Andrea Benetti, Régis Gabriel, 

Rosana Caramaschi, Vitor Ricardo Ferreira Veloso, totalizando 13 (treze) votos 

favoráveis. 

2. Votação e Parecer Contrário (não): não houve parecer contrario, totalizando 0 

(zero) votos contrários. 

3. Abstenção, negou ou se eximiu de fazer decisão: não houve abstenção, 

totalizando 0 (zero) votos de abstenção. 

 

TODOS em concordância geral, aprovaram por maioria absoluta, ou seja, com um 

número maior de votos favoráveis, que a metade mais um do total de Conselheiros 

Titulares em exercício no Conselho, ficando pré-agendadas reuniões oficiais para 

deliberar sobre a metodologia e seleção das propostas da PLOA no dias: 17 de junho 

as 19:00h, 24 de junho as 19:00h e no dia 01 de julho as 19:00h. Através do software 

escolhido pela Administração Pública, Microsoft Teams. 

 

f) Proposição da criação do grupo de trabalho (GT) Agenda Pública do Conselho 

Participativo da Subprefeitura de Pinheiros; 
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Uma Agenda Pública esteve nas atas do Diário Oficial de 2019 do Conselho 

Participativo de Pinheiros. 

Uma agenda pública é o espaço, dentro das atas que vão ser publicadas no Diário 

Oficial, em que os principais temas/problemas locais, políticas públicas encontram-se 

reunidos ao longo do tempo. 

Dentro deste grupo poderemos fazer a formação da Agenda Pública do Conselho 

Participativo da Subprefeitura de Pinheiros. 

E submeter ao colegiado, podendo a votação ser item a item da AGENDA PÚBLICA. 

Conselheiros Participativos Municipais integrantes deste grupo: Régis Gabriel e Vitor 

Veloso 

 

g) Composição de Outros Possíveis Grupos de Trabalho; 

1. Foi criado em um momento anterior, o grupo de trabalho (GT) do questionário do 

Balanço do Carnaval 2020, sob a liderança da conselheira Flavia Collaço. 

2. Foi criado em um momento anterior, o grupo de trabalho (GT) Ação Conjunta do 

Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros - Projeto de Lei 

Orçamentária Anual (PLOA). Participantes do grupo de trabalho: Deiny Façanha 

Costa, Eder Ferreira Leite, Flavia Mendes De Almeida Collaço, Neiva Otero, Nelson 

de Souza Pinto Neto, Régis Gabriel, Tony Peixoto e Vitor Ricardo Ferreira Veloso. 

3. Criação do grupo de trabalho (GT) sobre Meio Ambiente. 

Conselheiros Participativos Municipais integrantes deste grupo até o momento: 

Mauricio Ramos de Oliveira, Gilberto Cavalieri Guimarães, Eder Ferreira Leite e 

Nelson de Souza Pinto Neto. 

 

h) Diálogo aberto com o Dr. Renato Oliveira Gomes - Coordenador de Governo Local 

da Subprefeitura de Pinheiros; 

 

O direito à participação de convidados e munícipes interessados a falar deverá ser 

observado por todos os conselheiros, garantindo a transparência e a colaboração na 

participação social. 

 

MARCOS SMETANA LOPES - MUNÍCIPE: Presidente da Associação de Moradores 

da Vila Cordeiro – VIVACORD, relatou também que já atuou como conselheiro 

municipal participativo por 4 anos e trouxe para discussão i) questões relacionadas a 

remoção de paralelepípedos, que proporcionam uma melhor drenagem, de um 

sargetão da Rua Roque Petrella com a Rua João Amaro, e ii) dúvidas sobre anistia para 

regularizar os próprios imóveis. Marcos trouxe como reivindicação a manutenção dos 

paralelepípedos e solicitou ao Sr. Renato Gomes informações de como proceder para 

solicitar que em substituição aos paralelepípedos que estão sendo retirados, não seja 

colocado asfalto. Sobre o segundo ponto levantado, Marcos solicitou informações sobre 

como acionar a Subprefeitura para cancelar processos de regularização de imóveis 

para dar início ao processo de anistia nesse momento de pandemia. 

 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS EM RESPOSTA AO PEDIDO DO MUNÍCIPE 

MARCOS: Sobre a questão da remoção dos paralelepípedos, Renato assumiu que teria 

que buscar informações na Coordenadoria de Projetos e Obras (CPO) da Subprefeitura 

de Pinheiros para informar como proceder. Sobre o segundo ponto (anistia para 

regularização de imóveis), Renato afirmou que o caminho correto seria via praça de 

atendimento, no entanto a praça esta fechada no momento decorrente da pandemia. 

Então o encaminhamento é fazer a solicitação de anistia via protocolo geral (andar 

térreo da Subprefeitura de Pinheiros) endereçado ao gabinete do Subprefeito. 

 

FABIANO SANNINO - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL:  Quero 

agradecer aqui a proatividade que está sendo mostrada em resolver os problemas 

colocados, isso vai criar um processo muito mais rápido de nós conseguirmos trazer as 

demandas que agente ouve, as demandas que são da comunidade, para uma resolução 

clara, e nossas reuniões estando ao vivo nas nossa redes sociais, vai favorecer e expor 

o trabalho que nós estamos fazendo aqui junto com a Subprefeitura de Pinheiros e 
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mostrar o que a Subprefeitura faz, então é mais um agradecimento e uma 

parabenização. 

 

FLÁVIA COLLAÇO – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: Reiterou a 

necessidade de resposta por parte da Subprefeitura do Ofício encaminhado em 21 de 

abril de 2020, a respeito da pandemia. 

 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS EM RESPOSTA AO PEDIDO DA CONSELHEIRA 

FLÁVIA: Se comprometeu em ir atrás da resposta e encaminhar a resposta para o CPM. 

 

ANTONIO PEIXOTO – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Pretende 

fazer auditoria da parte financeira da Subprefeitura de Pinheiros, e solicitou ao Renato 

uma visita na Subprefeitura para conhecer a estrutura. Em seguida mencionou as ações 

de uma empresa particular que está fazendo higienização de áreas dos entornos de 

hospitais, UBSs, e pronto-socorro, e solicitou esclarecimento sobre a existência de 

programação por parte da Subprefeitura, até se encontrar uma vacina, da higienização 

mais expandida e de manutenção dessa higienização de forma regular. 

 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS EM RESPOSTA AO PEDIDO DO CONSELHEIRO 

ANTONIO: Solicitou ao Antonio que agendasse uma conversa, e ele (Renato), faz o 

contato e agenda com a MIRIAN FURTADO QUERO que é a Coordenadora de 

Administração e Finanças  (CAF) da Subprefeitura de Pinheiros, uma reunião conjunta. 

Sobre a pergunta do planejamento da higienização dos logradouros públicos, Renato 

ficou de solicitar a programação da higienização dos logradouros públicos na 

Secretaria das Subprefeituras e AMLURB (empresa pública que faz a gestão da limpeza 

na cidade de São Paulo) que tem feito este trabalho junto aos hospitais, UBSs, etc, e irá 

encaminhar a mesma para o CPM. Essa ação de higienização dos logradouros públicos 

feita por esta empresa privada que você mencionou, foi acompanhada por vários 

agentes públicos da Subprefeitura de Pinheiros, para guiar cada equipe desta empresa 

particular para fazer esta limpeza, porque os motoristas não são da cidade de São Paulo 

(empresa de São José dos Campos). 

 

DEINY COSTA – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: levantou questões 

se existem normas de conduta social durante a pandemia para os espaços públicos. 

Inclusive citou o fato de muitas cidades estarem aumentando as calçadas com 

urbanismo tático (cones, mobiliário urbano), para garantir o distanciamento entre as 

pessoas, por isso, gostaria de entender se a prefeitura está realmente se precavendo 

sobre como evitar a aglomeração de pessoas nas calçadas. Por fim, perguntou se a 

prefeitura tem dados sobre como está o status da pandemia, contaminação no território. 

 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS EM RESPOSTA A PERGUNTA DA 

CONSELHEIRA DEINY: Disse que não tem nenhuma recomendação para os 

logradouros. Os únicos espaços públicos que a Subprefeitura consegue controlar são 

os espações públicos efetivamente geridos pelos entes públicos como parques 

municipais, centros esportivos. Nesses espaços estão adotando todas as medidas 

recomendadas pelo Ministério de Saúde e da OMS. Sobre a questão do aumento das 

calçadas, Renato disse que no momento não há informação sobre o governo nesse 

sentido. Há umas três semanas atrás a Secretaria das Subprefeituras, montou um grupo 

de discussão sobre as questões de reabertura na cidade de São Paulo e não tem até o 

momento nada acertado estas questões sobre as calçadas. No entanto, Renato disse que 

iria atrás da informação para o CPM. Sobre a pergunta do impacto da pandemia no 

território, Renato disse que só quem esta acompanhando essas questões é a Secretaria 

de Saúde, com relatórios, gráficos sobre a cidade como um todo, porque a 

Subprefeitura tem outras prerrogativas de funções. 
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EDER LEITE - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: chegou a solicitação 

de um munícipe pelo nosso chat da rede social. No domingo tivemos uma manifestação 

no Largo da Batata e houve o caso de vandalismo da igreja matriz da Paróquia Nossa 

Senhora do Monte Serrate, no Largo da Batata. O padre Ivan parece que fez contato com 

a Subprefeitura de Pinheiros e a GCM. Será que existiria a possibilidade da 

Subprefeitura de Pinheiros fazer a lavagem, repintura da igreja? 

 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS EM RESPOSTA AO PEDIDO DO CONSELHEIRO 

EDER: Explicou que o poder publico em geral não pode injetar qualquer tipo de 

serviço em propriedade privada que é o caso da igreja. Eu ainda não sei qual foi o 

desdobramento deste contato conosco. Eu fico de comunicar a vocês o desfecho sobre 

este assunto. Não podemos impedir as manifestações, mas tentar controlar, dialogar e 

cuidar na medida do possível, para que as manifestações sejam pacíficas. 

 

GILBERTO GUIMARÃES – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: 

Perguntou onde é o local apropriado para solicitar varrição de rua e conservação de 

praça sem cooperação. Temos uma praça pequena em Alto de Pinheiros que fica no fim 

da Rua Realengo, Praça Gastão Cruls, sem cooperante, onde há mais de um ano existem 

três carrinhos de gari abandonados nesta praça com água dentro. Imagina o que tem 

de foco de dengue. Recentemente colocaram as lixeiras metálicas nos postes, só que 

elas estão abarrotadas de lixo, não há recolhimento do lixo na varrição das ruas e nem 

das lixeiras dos postes. 

 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS EM RESPOSTA AO PEDIDO DO CONSELHEIRO 

GILBERTO: Tem que registrar no SP156 e através do Conselho Participativo da 

Subprefeitura de Pinheiros, você pode encaminhar o número do protocolo do 156 para 

mim e eu faço a verificação aqui.  Me comprometo de encaminhar o relatório de 

zeladoria dos últimos meses da Subprefeitura de Pinheiros. As nossas demandas de 

zeladoria, durante a pandemia, conseguimos baixar consideravelmente. Já em relação 

as demandas da conservação das praças, muitas das nossas praças elas são 

cooperadas, ou seja, tem uma empresa que faz a doação do serviço de manutenção de 

zeladoria da praça. Havendo um cooperante, nós acionamos o cooperante para que ele 

faça a limpeza da praça e o questionamento do porquê não está sendo feito. Se for uma 

praça sem cooperante, colocamos numa programação para fazer uma manutenção. A 

questão da manutenção da praça é conosco, já da varrição das ruas e das lixeiras temos 

o contato direto com o encarregado direto da Ecoss Ambiental. 

 

MAURICIO RAMOS - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: apresentou 

demandas de munícipes sobre as lixeiras que estão abarrotadas na Rua das Tabocas e 

na Rua Miguel Rodrigues, e da obra que foi feita no desassoreamento do Córrego das 

Corujas (restauração dos gabiões) teve impactos negativos como a derrubada de uma 

árvore e o fato de que sobraram detritos da obra no local. Maurício ficou de encaminhar 

o e-mail com esses relatos. Fez um breve relato sobre a sua participação semanal das 

reuniões da Comissão de Segurança Hídrica. Fazem parte da Comissão de Segurança 

Hídrica representantes das secretarias municipais de Governo, Desenvolvimento 

Urbano, Gestão, Verde e Meio Ambiente, Saúde e Infraestrutura Urbana e Obras, três 

representantes da sociedade civil (Instituto Democracia e Sustentabilidade – IDS, 

Aliança pela Água e Instituto de Engenharia) além da participação de entidades 

convidadas e consultores. A Comissão de Segurança Hídrica prevê a implantação da 

Política Municipal de Segurança Hídrica e Gestão das Águas na cidade e o 

desenvolvimento de relatório sobre a segurança hídrica, bem como seus indicadores 

(Lei Ordinária nº 17.104 de 30 de maio de 2019). Foi feito o trabalho de instalação de 

pias comunitárias para a higienização das mãos, de moradores em situação de rua e de 

várias comunidades vulneráveis da capital. Outra ação muito bacana é uma proposta 

de mapear o COVID-19 através das redes de esgoto, para saber em que região ela está 

mais concentrada, reunindo instituições da sociedade civil com o Governo Municipal. 
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Segue o link do página Web que tem as ações da Comissão de Segurança Hídrica: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/

comissao_de_seguranca_hidrica/index.php 

 

NELSON NETO – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: fez 

questionamentos sobre as manifestações ocorridas na Avenida Paulista, pois elas 

podem causar muito tumulto e citou que não podem ocorrer eventos estáticos na 

Avenida Paulista e sobre a obrigatoriedade da informação de itinerário da manifestação 

para os órgãos públicos (TAC desde 2003 entre Ministério Público e a Prefeitura). 

Ainda, perguntou se existem restrições contra cooperados que queiram alugar as 

praças para exploração comercial, se existe alguma forma de denunciar este fato, 

porque algumas praças cooperadas não estão sendo bem geridas. Sobre o SP156, 

protocolos finalizados sem atendimento, eu posso mandar para você o protocolo 

finalizado sem atendimento? E por fim, perguntou sobre como proceder com a 

fiscalização de obras que estão sendo construídas fora do padrão (por exemplo, na Rua 

Conceição de Monte Alegre, Distrito do Itaim Bibi). Pelo que me foi passado, foi feito 

um pedido para manutenção de obras emergenciais, então com a finalidade 

emergencial que eles pediram e provavelmente foi autorizado, eles podem estar 

finalizando esta obra. E para finalizar gostaria de saber sobre a intervenção na Rua 

Convenção de Itu (terreno ocupado) no Jardim Paulista. 

 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS EM RESPOSTA AO PEDIDO DO CONSELHEIRO 

NELSON: Quanto as manifestações é um direito constitucional e as que ocorreram na 

Avenida Paulista atenderam a todos os requisitos legais, documentações junto a Policia 

Militar, Civil e outros diversos órgãos públicos (o ponto fixo de onde eles estariam, o 

horário de inicio/término e o que eles utilizariam para promover a manifestação). 

Outras manifestações que não atenderam os requisitos legais foram remanejadas pela 

Policia Militar para o Largo da Batata, para que não houvesse qualquer tipo de conflito. 

Sobre a cooperação na manutenção das praças, por enquanto não existe previsão de 

que o cooperado possa usufruir do espaço para exploração comercial, mas existe um 

projeto de lei tramitando, mas estão discutindo dispositivos de como evitar o monopólio 

de grandes marcas na cooperação de praças. A única possibilidade hoje é através do 

sistema Tô Legal!, sistema para por exemplo ter o Termo de Permissão de Uso para o 

comércio e prestação de serviços por ambulantes, os ambulantes em algumas praças 

conseguem a liberação por três meses. Sobre o SP156, como a sua demanda (protocolo 

finalizado sem atendimento) é de outra Subprefeitura eu posso te ajudar e estabelecer 

uma ponte com a outra Subprefeitura. Sobre a obra da Rua Conceição de Monte Alegre, 

Distrito do Itaim Bibi, Renato vai questionar internamente o que foi decidido e vai passar 

para o CPM. E sobre o terreno, ocupado por pessoal de reciclagem, na esquina da Rua 

Convenção de Itu, existe uma demanda recorrente dos moradores da região para que 

o poder público dê uma finalidade àquela área pública municipal invadida, devido a 

incomodidade. Estamos tentando fazer da forma mais coerente e correta para que o 

espaço seja ocupado com algum serviço público que seja benéfico para todo mundo. A 

Ecoss Ambiental pediu o espaço para que fosse feita a sede do operacional deles na 

região. 

 

NEIVA OTERO – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: perguntou para o 

Renato se existe uma oportunidade de criar um canal de diálogo entre a Subprefeitura 

de Pinheiros e o CPM Pinheiros para que o CPM possa se manter a par das atividades 

da Subprefeitura de Pinheiros. Eu sigo algumas redes sociais da Subprefeitura de 

Pinheiros, mas o canal de diálogo hoje é pontual ou mesmo nas reuniões ordinárias do 

Conselho Participativo da Subprefeitura de Pinheiros. Mas a ideia seria ter algo mais 

periódico para que o colegiado de conselheiros pudessem se manter a par do 

quotidiano da Subprefeitura de Pinheiros. Porque os diversos sites da Prefeitura, nem 

todos são atualizados e nem todos tem as informações. Você acha isso possível? 

 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS EM RESPOSTA A PERGUNTA DA 

CONSELHEIRA NEIVA: Eu gostaria muito, mas acho que hoje não seria possível 
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concentrar todas as informações das atividades que a Subprefeitura de Pinheiros 

executa todo dia, a todo momento, com uma pessoa que teria que ter a disponibilidade 

de fornecer isso todo dia, diariamente. Acho que nenhum departamento teria condições 

de fazer isso aqui dentro. O trabalho das equipes da Subprefeitura de Pinheiros varia 

muito de um dia para o outro, o que poderíamos fazer é criar o hábito de discutir nas 

reuniões ordinárias, os relatórios de atividades realizadas do mês antecedente da 

Subprefeitura de Pinheiros. 

 

PAULO BENETTI - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Gostaria de falar 

sobre limpeza pública, sobre também que as ruas estão bem esburacadas e o Tapa-

Buracos não está funcionando e, por fim, se tem previsão de ter algum Cata-Bagulho 

(programa) no futuro. Eu moro há mais de dez anos no bairro da Vila Cordeiro (Distrito 

do Itaim Bibi), eu nunca vi nenhum comunicado do programa Cata-Bagulho dizendo 

que o Cata-Bagulho ia passar na Rua, para as pessoas se planejarem e colocarem seus 

objetos na rua. 

 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS EM RESPOSTA AO PEDIDO DO CONSELHEIRO 

PAULO: Sobre o Tapa-Buracos se você tiver uma lista dos protocolos do SP156 que você 

puder passar, eu me comprometo a dar uma verificada. Sobre o programa Cata-

Bagulho, já existe um programa em cada Subprefeitura com dias específicos para 

passar, eu vou verificar se o cronograma está disponibilizado no site e caso não esteja 

vou tentar adicioná-lo lá. O programa Cata-Bagulho divide a área da Subprefeitura em 

blocos e passa em determinadas ruas. Fico de disponibilizar as informações sobre este 

assunto. 

 

NEIVA OTERO – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: Em Alto de 

Pinheiros eu tentei usar uma vez, há dois, três anos, o Cata-Bagulho, mas não consegui 

achar informações, tentei contato e não consegui e acabei desistindo. Eu nunca vi Cata-

Bagulho no Alto de Pinheiros. 

 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS EM RESPOSTA AO PEDIDO DO CONSELHEIRO 

PAULO: Estou verificando no site da Subprefeitura de Pinheiros e tem a programação 

do Cata-Bagulho, atualizada no dia 20 de janeiro de 2020. Vou disponibilizar o link no 

grupo de WhatsApp para vocês, é necessário ver qual o dia e o horário que o programa 

Cata-Bagulho passa na sua rua e deixar os seus objetos do lado de fora antes deste 

horário determinado, que ele leva embora. Ele não leva entulho e tem uma restrição de 

cubagem. 

 

VITOR VELOSO - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Solicitou a 

alteração do endereço de e-mail do Conselho Participativo da Subprefeitura de 

Pinheiros que consta no site institucional da Subprefeitura de Pinheiros e também a 

atualização no Portal dos Dados Abertos dos dados sobre zeladoria e fiscalização da 

Subprefeitura de Pinheiros porque a última vez que eles foram atualizados foi em 2018. 

O Vitor Veloso, responsável pelas lives das nossas videoconferências, verificou que 

tem um munícipe perguntando, nas mensagens da nossa rede social, da nossa 

transmissão ao vivo (live), se a igreja matriz da Paróquia Nossa Senhora do Monte 

Serrate, no Largo da Batata, é tombada? Outra questão, que surgiu de um munícipe, é 

sobre a questão da recomendação que os passageiros no transporte coletivo (ônibus, 

metrôs e trens), viajem sentados. 

 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS EM RESPOSTA AO PEDIDO DO CONSELHEIRO 

VITOR: Pediu para enviar esta solicitação de alteração do endereço de e-mail do 

Conselho Participativo da Subprefeitura de Pinheiros que consta no site institucional da 

Subprefeitura de Pinheiros para que ele, Coordenador de Governo Local, encaminhe 

esta solicitação a Assessoria de Comunicação, para ela fazer a atualização. A Assessoria 

de Comunicação tem trabalhado já algum tempo, de forma gradativa, na questão de 
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atualização do site institucional do Conselho Participativo da Subprefeitura de 

Pinheiros. Logo que eu entrei na  Subprefeitura de Pinheiros, na minha primeira 

reunião, esta foi uma das primeiras reivindicações que o conselheiro participativo 

RÉGIS GABRIEL fez para mim. Quanto a questão do munícipe, na cidade de São Paulo 

existe um programa para que todos os passageiros, no transporte coletivo, viajem 

sentados, e se eu não estou errado na informação que passaram, foram adicionados 

cerca de 2.000 ônibus, entretanto, até o momento o Governo de Estado, que é quem 

administra as linhas de metrôs e trens, ainda não apresentou algo parecido. Esta 

questão está sendo discutida no Comitê do COVID, organizado pelo Governo do 

Estado, acredito que esta questão já possa até ter passado por eles, mas eu não posso 

responder sobre os metrôs e trens, que é uma questão do Governo do Estado. 

 

RÉGIS GABRIEL – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Quanto a 

primeira questão do conselheiro VITOR VELOSO, sobre a atualização do site 

institucional do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros, o 

Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros tem um Processo 

Administrativo em andamento, número 6067.2019/0021828-5, instaurado de um ofício 

solicitando a Controladoria Geral do Município que nos ajudasse que a página 

institucional do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros, dentro 

do site da Subprefeitura de Pinheiros, seguisse as normas e procedimentos da 

Controladoria Geral do Município de São Paulo Portaria Intersecretarial nº 03/2014 – 

CGM. 

Quanto aos dados sobre zeladoria e fiscalização da Subprefeitura de Pinheiros do ano 

de 2018 que constam no Portal de Dados Abertos, apresentados pelo conselheiro VITOR 

VELOSO, solicitamos em 2018 à Subprefeitura de Pinheiros 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. 

Porém tivemos que fazer a transparência passiva com cerca de 40 solicitações através 

da Lei de Acesso à Informação 12.527/2011, regulamentada pelo Decreto municipal n° 

53.623 de 12/12/2012, direcionadas a Subprefeitura de Pinheiros. Houve a necessidade 

de abrir diversos recursos nas diferentes instâncias. O portal da transparência fornece 

poucos dados, em formatos ruins, não processáveis por máquinas. Não havia nenhum 

dado aberto disponibilizado por nenhuma Subprefeitura da cidade de São Paulo. 

Contactamos a Controladoria Geral do Município de São Paulo que publicou em 

setembro de 2018 no portal de Dados Abertos da Prefeitura de São Paulo os dados de 

zeladoria, fiscalização, etc. de 2017 referentes a Subprefeitura de Pinheiros. 

Quanto a questão da gestão do site institucional do Conselho Participativo, somente o 

pessoal da Assessoria de Comunicação da Subprefeitura e da Secretaria Especial de 

Comunicação podem atualizar o mesmo, ou seja, nenhum conselheiro participativo tem 

o poder de acessar a área administrativa do site institucional da Subprefeitura, e 

atualiza-lo. 

 

ANTONIO PEIXOTO – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Existe um 

tombamento (ano de 2017), da igreja matriz da Paróquia Nossa Senhora do Monte 

Serrate, no Largo da Batata, segundo a matéria que saiu sobre a manifestação, no dia 7 

de junho de 2020. Só não posso confirmar, precisaria verificar junto ao CONPRESP 

(Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da 

Cidade de São Paulo). 

 

NEIVA OTERO – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: na plataforma 

GeoSampa, mapa digital da cidade em formato aberto, tem uma camada em que você 

vê todos os bens tombados da cidade de São Paulo pelo CONPRESP. 

 

FABIANO SANNINO - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL:  Acho que 

um ponto importante nesta questão do COVID-19, é para deixar levantado a questão 

das regiões, como por exemplo, próximas a Berrini, regiões populosas, polos centrais, 

cheias de empresas e munícipes, que tem muitas áreas comuns de alimentação, como 

food trucks. Sabemos das políticas para mercados, shoppings e afins, mas estes 

espaços comuns e abertos, que vão impactar os munícipes, isto estamos vendo ainda 
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pouca discussão, pois as regras estão claras para os mercados, shoppings, mas não 

para empresas que tem lá centenas de pessoas por andar e que a partir das próximas 

semanas retornarão, então é importante ter este esclarecimento público. 

 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: Pessoal eu agradeço de coração as palavras que 

foram dirigidas a mim, eu procuro sempre fazer o meu trabalho da melhor forma, 

acredito até que não seja merecedor de tantos agradecimentos, porque eu estou aqui 

fazendo a minha função, o meu ofício para o qual eu fui nomeado, eu estendo sim os 

meus agradecimentos a esses munícipes que apareceram e estão acompanhando, 

mandando as suas perguntas, eu acho que isso é a essência do Conselho Participativo 

Municipal. Agradeço a parceria e a presença de todos, vocês sabem que eu estou à 

disposição de todos vocês sempre que precisarem. Todos têm o meu telefone, todos 

podem me acionar a qualquer momento, muito obrigado a todos, vamos até a próxima 

reunião, espero que muito em breve nós consigamos ter uma reunião presencial, 

porque isso é de fato muito importante. 

. 

i) Processo participativo do Conselho Participativo de Pinheiros, de 6 de junho a 4 

de julho, de priorização das 94 propostas que a nossa região administrativa 

recebeu sobre o Projeto De Lei Orçamentária Anual e Relatório do Primeiro Grupo 

de Trabalho (GT) sobre a Ação Conjunta CPM - Projeto De Lei Orçamentária Anual 

(PLOA); 

 

Enviamos por email e WhatsApp no dia 03 de Junho de 2020, a todos os conselheiros 

participativos titulares o Relatório do Trabaho do Primeiro Grupo de Trabalho (GT), 

com as 40 (quarenta) propostas para a PLOA, sobre a Ação Conjunta do Conselho 

Participativo de Pinheiros sobre o Projeto De Lei Orçamentária Anual (PLOA). 

 

O Relatório está aberto a contribuições, a apreciação e possível aprovação em Reunião 

Plenária Ordinária do Conselho Participativo da Subprefeitura de Pinheiros. 

 

Participam deste Grupo de Trabalho (GT) os seguintes Conselheiros Participativos 

Titulares, eleitos para o biênio 2020/2021: Antonio Peixoto, Deiny Façanha Costa, Eder 

Ferreira Leite, Flavia Mendes De Almeida Collaço, Neiva Otero D´Almeida, Nelson de 

Souza Pinto Neto, Régis Gabriel e Vitor Ricardo Ferreira Veloso. 

 

A nossa região administrativa, Subprefeitura de Pinheiros, recebeu 94 propostas 

através da plataforma de consulta pública virtual Gestão Urbana SP para o Projeto de 

Lei Orçamentária. 

 

O Conselho Participativo de Pinheiros receberá todas estas mais de 90 propostas em 

um arquivo PDF e fará um processo participativo e destas 94 propostas o Conselho 

Participativo de Pinheiros terá que escolher 15 propostas no seguinte período, de 6 de 

Junho a 4 de Julho, que irão para a próxima fase de votação popular. Vamos fazer várias 

reuniões para que em uma reunião Ordinária ou Extraordinária façamos a deliberação 

final das 15 propostas que irão a votação popular. 

 

Das 15 propostas que escolheremos eles vão enviar para uma plataforma de 

participação, para que somente 5 (cinco) dessas propostas por Subprefeitura sejam as 

"vencedoras" em votação popular. Estas propostas ainda sofrerão nova análise para 

que dessas cinco propostas as viáveis sejam inseridas no Projeto de Lei Orçamentária. 

 

j) Check-out dos Conselheiros Participativos de Pinheiros e encaminhamentos da 

Reunião Extraordinária; 

 

1. Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da Subprefeitura 

de Pinheiros e a Associação de Moradores da Vila Cordeiro (VIVACORD) sobre 

informações da Coordenadoria de Projetos e Obras (CPO) da Subprefeitura de 

Pinheiros sobre a remoção de paralelepípedos de um sargetão da Rua Roque 
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Petrella com a Rua João Amaro no bairro da Vila Cordeiro, paralelepípedos 

defendidos pelos moradores e que proporcionam uma melhor drenagem. 

2. Resposta da Subprefeitura de Pinheiros sobre o Processo Administrativo 

6012.2020/0012189-5 do Conselho Participativo da Subprefeitura de Pinheiros com 

o ofício da Conselheira FLAVIA COLLAÇO, sobre esclarecimentos referentes as 

ações públicas da Administração Pública que estão sendo tomadas diante da 

pandemia do Covid-19. 

3. Dar andamento ao grupo de trabalho (GT), com muitas respostas para analisar, do 

questionário do Balanço do Carnaval 2020, sob a liderança da conselheira FLAVIA 

COLLAÇO. 

4. Agendamento da Subprefeitura de Pinheiros com o Conselheiro Participativo 

ANTONIO PEIXOTO, de uma reunião conjunta com a MIRIAN FURTADO QUERO que 

é a Coordenadora de Administração e Finanças (CAF) da Subprefeitura. 

5. Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da Subprefeitura 

de Pinheiros da programação da higienização dos logradouros públicos através das 

informações disponíveis na Secretaria das Subprefeituras e AMLURB (empresa 

pública que faz a gestão da limpeza na cidade de São Paulo). Demanda do 

Conselheiro Participativo ANTONIO PEIXOTO. 

6. Envio do Ofício apresentado ao Conselho Participativo da Subprefeitura de 

Pinheiros pela Organização da Sociedade Civil CicloCidade - Associação dos 

Ciclistas Urbanos de São Paulo, sobre colocar ciclovias emergenciais neste período 

de pandemia, à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes e à Companhia 

de Engenharia de Tráfego. Demanda da Conselheira Participativa DEINY COSTA. 

7. Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da Subprefeitura 

de Pinheiros sobre as questões de aumento das calçadas com urbanismo tático 

(cones, mobiliário urbano) para garantir o distanciamento entre as pessoas na crise 

que estamos vivendo. Demanda da Conselheira Participativa DEINY COSTA. 

8. Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da Subprefeitura 

de Pinheiros sobre o pedido feito a Subprefeitura, para tomar alguma medida no 

caso do vandalismo que ocorreu na manifestação do dia 7 de Junho, da igreja matriz 

da Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrate, no Largo da Batata. Demanda do 

Conselheiro Participativo EDER LEITE. 

9. Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da Subprefeitura 

de Pinheiros sobre se a igreja matriz da Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrate, 

no Largo da Batata, é realmente tombada. Demanda do Conselheiro Participativo 

EDER LEITE. 

10. Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da Subprefeitura 

de Pinheiros com o relatório de zeladoria dos últimos meses da Subprefeitura de 

Pinheiros. Encaminhar antes de cada reunião ordinária, o relatório da Subprefeitura 

de Pinheiros, de atividades realizadas do mês antecedente. 

11. Verificação por parte da Subprefeitura de Pinheiros do andamento do protocolo do 

SP156 sobre a varrição de ruas em Alto de Pinheiros. Demanda do Conselheiro 

Participativo GILBERTO GUIMARÃES. 

12. Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da Subprefeitura 

de Pinheiros e inclusão na programação de manutenção da Subprefeitura de 

Pinheiros, a manutenção de uma praça pequena em Alto de Pinheiros que fica no 

fim da Rua Realengo, Praça Gastão Cruls. Demanda do Conselheiro Participativo 

GILBERTO GUIMARÃES. 

13. Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da Subprefeitura 

de Pinheiros sobre a manutenção das lixeiras dos postes em Alto de Pinheiros. 

Demanda do Conselheiro Participativo GILBERTO GUIMARÃES. 

14. Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da Subprefeitura 

de Pinheiros sobre a manutenção das lixeiras que estão abarrotadas na Rua das 

Tabocas e na Rua Miguel Rodrigues, e da obra que foi feita no desassoreamento do 

Córrego das Corujas (restauração dos gabiões) e seus impactos negativos. 

Demanda do Conselheiro Participativo MAURÍCIO RAMOS. 

15. Ajuda da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da Subprefeitura de 

Pinheiros de protocolo SP156 finalizado sem atendimento de outra Subprefeitura da 
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cidade, estabelecendo uma ponte com esta outra Subprefeitura que foi demandada. 

Demanda do Conselheiro Participativo NELSON NETO. 

16. Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da Subprefeitura 

de Pinheiros sobre a fiscalização da obra da Rua Conceição de Monte Alegre, 

Distrito do Itaim Bibi, e o que foi decidido sobre a mesma. Demanda do Conselheiro 

Participativo NELSON NETO. 

17. Resposta futura e oficial da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da 

Subprefeitura de Pinheiros sobre a intervenção na Rua Convenção de Itu (terreno 

ocupado) no Jardim Paulista. Demanda do Conselheiro Participativo NELSON 

NETO. 

18. Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da Subprefeitura 

de Pinheiros sobre a lista dos protocolos do SP156 sobre Tapa-Buracos enviados 

pelo Conselho Participativo da Subprefeitura de Pinheiros. Demanda do 

Conselheiro Participativo PAULO BENETTI. 

19. Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da Subprefeitura 

de Pinheiros sobre o programa Cata-Bagulho, com o cronograma da região e outras 

informações sobre este assunto. Demanda do Conselheiro Participativo PAULO 

BENETTI. 

20. Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da Subprefeitura 

de Pinheiros sobre o site institucional do CPM Pinheiros (Processo Administrativo 

número 6067.2019/0021828-5) e alteração do endereço de e-mail do Conselho 

Participativo da Subprefeitura de Pinheiros que consta no site institucional da 

Subprefeitura de Pinheiros e também a atualização no Portal dos Dados Abertos dos 

dados sobre zeladoria e fiscalização da Subprefeitura de Pinheiros porque a última 

vez que eles foram atualizados foi em 2018. Demanda do Conselheiro Participativo 

VITOR VELOSO. 

21. Confecção pelo conselheiro participativo VITOR VELOSO, de uma solicitação a 

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, para liberar/colocarem endereços 

em algum dos dados do SP156, pois o conselheiro participativo VITOR VELOSO fez 

um levantamento sobre calçadas e está faltando endereços nos dados. 

22. Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da Subprefeitura 

de Pinheiros sobre questões relacionadas ao COVID-19, como por exemplo, das 

regiões populosas, polos centrais, cheias de empresas e munícipes, que tem muitas 

áreas comuns de alimentação, como food trucks. As regras estão claras para os 

mercados, shoppings, mas não para estes polos centrais com empresas que tem lá 

centenas de pessoas por andar e que a partir das próximas semanas retornarão. 

Demanda do Conselheiro Participativo FABIANO SANNINO. 

23. Reunião com a Secretaria Especial de Relações Sociais sobre a Portaria da 

Secretaria Especial de Relações Sociais publicada no Diário Oficial no dia 29 de 

fevereiro de 2020 (n°002/PREF/CC/SERS/2020) que revoga o Regimento Interno 

dos 32 Conselhos Participativos. 

24. Confeccionar a minuta da possível Representação ao Ministério Público sobre o 

Hospital Panamericano. 

 

k) Histórico do Conselho Participativo da Subprefeitura de Pinheiros no ano de 2020; 

 

Janeiro de 2020: Envio por email e WhatsApp aos Conselheiros Participativos de 

Pinheiros biênio 2020/2021, com 25 arquivos de Apresentações feitas no CPM de 2019, 

contatos da Subprefeitura de Pinheiros, templates do CPM (modelos de ofícios, 

controle de presença, lista de presença, lista de verificação dos atos requeridos, 

formulário do munícipe), agenda pública do Conselho Participativo Municipal do ano 

de 2019, Atas do Diário Oficial da gestão passada e Relatório de Prestações de Contas 

do Ano de 2019. 

 

27 de janeiro de 2020: Reunião Presencial na Secretaria das Subprefeituras com a 

Secretaria Especial de Relações Sociais e a Supervisão para Assuntos de Governo 

Aberto. Presença dos Conselhos Participativos Municipais do Butantã, Lapa e Pinheiros 

com informações e programação de 2020 sobre o Conselho Participativo Municipal. 
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04 de fevereiro de 2020:  Ato solene de posse no Auditório Chico Mendes do Conselho 

Participativo da Subprefeitura de Pinheiros, eleito para o biênio 2020/2021. 

 

04 de fevereiro de 2020: Audiência pública no Auditorio da Subprefeitura de Pinheiros 

com a Coordenadoria de Planejamento Urbano (PLANURBE) da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Urbano, Supervisão de Planejamento Urbano da Subprefeitura de 

Pinheiros, o Conselho Participativo Municipal de Pinheiros, Associações de bairros, 

coletivos urbanos e munícipes. 

 

Reunião gravada em vídeo pelo Conselho Participativo da Subprefeitura de Pinheiros 

e disponibilizada ao poder público e rede social da Audiência pública sobre os planos 

de ação do Núcleo Regional de Planejamento da Subprefeitura de Pinheiros do Plano 

Regional da Subprefeitura de Pinheiros. Documentos disponíveis na rede social do 

Conselho Participativo de Pinheiros. 

 

06 de fevereiro de 2020: Reunião Presencial Interna no Auditório da Subprefeitura de 

Pinheiros com diálogo aberto dos conselheiros participativos sobre possíveis eventos 

(diálogos abertos, eventos distritais), oficinas do Governo Aberto, a manifestação de 

cada conselheiro sobre a disponibilidade de tempo e recursos para o Conselho 

Participativo Municipal, o melhor dia da semana e do mês para definirmos o calendário 

anual, sobre as melhores estratégias para o Conselho Participativo Municipal, 

apresentação de ações da gestão 2019 e início do planejamento com os sonhos, 

objetivos e metas para a gestão. 

 

13 de fevereiro de 2020: Reunião Extraordinária convocada pela Subprefeitura de 

Pinheiros, do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros, para a 

Eleição  para  os  cargos  de  Coordenador,  Vice  Coordenador, Secretário Geral e 

Vice-Secretário Geral e definição do Calendário Anual. 

 

Composição da mesa diretora do 1° Semestre de 2020 do Conselho Participativo 

Municipal da Subprefeitura de Pinheiros: 

• Coordenação: Régis Gabriel 

• Secretária Geral: Flavia Mendes De Almeida Collaço 

• Coordenador Adjunto: Vitor Ricardo Ferreira Veloso 

• Secretária Adjunta: Neiva Otero D´Almeida 

 

O Calendário das reuniões ordinárias do Conselho Participativo Municipal da 

Subprefeitura de Pinheiros foi definido as últimas 4ª. Feiras de cada mês de 2020, a 

exceção do último mês de dezembro. 

 

Continuação do diálogo, nesta reunião, entre os conselheiros participativos da 

Subprefeitura de Pinheiros sobre o planejamento com os sonhos, objetivos, valores, 

metas e planos coletivos para a gestão biênio 2020/2021. 

 

14 de fevereiro de 2020: divulgado por e-mail, WhatsApp, redes sociais o Calendário 

Geral de 2020 (dias da semana do mês, horário e local) das reuniões mensais dos 

Conselhos Comunitários de Pinheiros (CADES-PINHEIROS - Conselho Regional de 

Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, CONSEGS - Conselhos 

Comunitários de Segurança do Estado de São Paulo, Conselho Gestor da Supervisão 

Técnica de Saúde Lapa/Pinheiros, Fórum do Idoso e Conselho Participativo de 

Pinheiros). 

 

20 de fevereiro de 2020: envio dos contatos de Associações de Bairros e coletivos 

urbanos da região. 

 

29 de fevereiro de 2020: Portaria da Secretaria Especial de Relações Sociais publicada 

no Diário Oficial do dia 29 de fevereiro de 2020 (n°002/PREF/CC/SERS/2020) que 
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dispõe sobre o funcionamento de todos os Conselhos Participativos e revoga todos os 

Regimentos Internos dos 32 Conselhos Participativos em vigor. 

 

16 de março de 2020: Concretizado questionário Balanço do Carnaval 2020 com mais 

de 400 participantes, do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de 

Pinheiros, com a população da Subprefeitura de Pinheiros, através de Formulário 

Google divulgado nas redes sociais do Conselho Participativo, buscando levantar o 

que foi bom do Carnaval no ano de 2020, e portanto, deve se repetir no ano que vem e 

o que foi ruim e não deve se repetir no próximo ano e as soluções para os problemas 

levantados. 

 

16 de março de 2020: Primeira Reunião Virtual Interna sem amparo legal. O Conselho 

Participativo Municipal devido a crise e pandemia do coronavírus Covid-19, 

contribuindo para a estratégia de achatar a curva de crescimento exponencial e 

diminuição da pressão sobre o Sistema de Saúde, cancelou a reunião presencial Interna 

do dia 16 de Março no Auditório da Subprefeitura de Pinheiros. Fizemos a nossa 

Primeira Reunião Virtual Interna cujo objetivo foi dialogar sobre planejamento, metas 

e ações do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros. 

Participação na reunião Virtual Interna, de 15 (quinze) dos 18 (dezoito) dos 

Conselheiros Participativos titulares de Pinheiros (Antonio José Brandão Peixoto, Deiny 

Façanha Costa, Eder Ferreira Leite, Fabiano Sannino, Flavia Mendes De Almeida 

Collaço, Gilberto Cavalieri Guimarães, Mario Luis Pecoraro, Mauricio Ramos de 

Oliveira, Neiva Otero D’Almeida, Nelson de Souza Pinto Neto, Paulo Andrea Benetti, 

Régis Gabriel, Sérgio Alexandre Sanguessuga da Rocha, Rosana Caramaschi, Vitor 

Ricardo Ferreira Veloso). Muitas das reuniões virtuais internas foram gravadas e 

disponibilizadas aos conselheiros participativos através do Google Drive, serviço de 

armazenamento de arquivos. 

 

17 de março de 2020: Adição de vários Conselheiros Participativos Municipais, como 

administradores, da rede social do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura 

de Pinheiros, envio por email e WhatsApp do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 da 

Subprefeitura de Pinheiros, algumas regionalizações do orçamento dentro do território 

da Subprefeitura de Pinheiros e vários links de acompanhamento do orçamento público 

municipal. 

 

21 de março de 2020: Participação dos seguintes Conselheiros Participativos de 

Pinheiros (Antonio José Brandão Peixoto, Cecilia Fernandes, Deiny Façanha Costa, 

Eder Ferreira Leite, Flavia Mendes De Almeida Collaço, Gilberto Cavalieri Guimarães, 

Leonardo Bezerra dos Santos, Maui Alves Zanon, Mauricio Ramos de Oliveira, Neiva 

Otero D’Almeida, Nelson de Souza Pinto Neto, Paulo Andrea Benetti, Régis Gabriel, 

Rosana Caramaschi, Vitor Ricardo Ferreira Veloso) do Ofício do CPM da Lapa a favor 

da reabertura do Hospital Sorocabana na Lapa. 

 

21 de março de 2020: Participação dos seguintes Conselheiros Participativos de 

Pinheiros (Antonio José Brandão Peixoto, Cecilia Fernandes, Deiny Façanha Costa, 

Eder Ferreira Leite, Fabiano Sannino, Flavia Mendes De Almeida Collaço, Gilberto 

Cavalieri Guimarães, Leonardo Bezerra dos Santos, Mario Luis Pecoraro, Maui Alves 

Zanon, Mauricio Ramos de Oliveira, Neiva Otero D´Almeida, Nelson de Souza Pinto 

Neto, Paulo Andrea Benetti, Régis Gabriel, Rosana Caramaschi, Sérgio Alexandre 

Sanguessuga da Rocha e Vitor Ricardo Ferreira Veloso) em solicitação ao Governo do 

Estado de São Paulo, a favor da reabertura do Hospital Panamericano em Pinheiros. 

 

25 de março de 2020: A Secretaria Especial de Relações Sociais deu a orientação geral 

da Prefeitura de São Paulo de ficarmos em isolamento social. 

 

25 de março de 2020: Mensagem da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho 

Participativo de Pinheiros: Seguimos trabalhando na Subprefeitura na tentativa de 

minimizar os impactos causados pelo Covid-19. Cremos que a atitude de tornar a 

reunião virtual é a mais acertada e vai de encontro com as recomendações dos órgãos 
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de governo. Pedimos que as demandas do CPM na última reunião nos sejam enviadas 

por e-mail para que possamos dar o devido tratamento. 

 

25 de março de 2020: Segunda Reunião Virtual Interna sem amparo legal do Conselho 

Participativo da Subprefeitura de Pinheiros. Continuação das reuniões virtuais não 

sendo levadas de forma regimental, mas para dar seguimento ao Conselho 

Participativo da Subprefeitura de Pinheiros e manter a moral do grupo. 

Através de eventos, instantes da vida de encontro com os outros, de reuniões não 

oficiais, que não fazem parte da rotina do dia-a-dia, constrói-se laços de solidariedade, 

laços de identidade, conexões entre conselheiros permitindo que se sintam integrantes 

de um grupo proporcionando continuar o trabalho da mudança. 

 

14 de Abril de 2020: A Secretaria Especial de Relações Sociais informou que quanto 

aos Conselhos Participativos Municipais, realizarem suas reuniões online, por enquanto 

não há amparo legal, uma vez que as reuniões ordinárias e oficiais do conselho 

participativo previstas em decreto, são realizadas de forma presencial e aberta ao 

público e na sede das Subprefeituras. Desta forma, estamos avaliando emitir uma 

portaria com autorização específica para realização de reuniões em assuntos de 

relevância pública e de interesse da cidade neste momento de emergência ao qual nos 

encontramos por conta da Pandemia do Coronavírus. Seguimos nas orientações 

emitidas pelo decreto do Prefeito que prorroga a quarentena na cidade de São Paulo. 

 

19 de Abril de 2020: Ofício da Conselheira Flavia Collaço com participação dos 

seguintes Conselheiros Participativos de Pinheiros (Cecilia Fernandes, Deiny F. Costa, 

Fabiano Sannino, Flávia Collaço Gilberto Guimaraes, Mario Pecoraro, Maui Zanon, 

Maurício Ramos, Neiva Otero, Paulo Beneti, Regis Gabriel, Rosana Caramaschi) sobre 

esclarecimentos referentes as ações públicas da Administração Pública que estão 

sendo tomadas diante da pandemia do Covid-19. 

 

23 de abril de 2020: Portaria Intersecretarial da Secretaria das Subprefeituras e 

Secretaria Especial de Relações Sociais (Nº 003/SMSUB-SERS/2020). O  Subprefeito  

deverá  designar,  por  portaria  e  no  prazo  de  30  (trinta)  dias  da  publicação  deste  

ato,  um  servidor público  para  adotar  as  providências  necessárias  ao  cumprimento  

das  atribuições  da  respectiva  Subprefeitura  decorrentes  da  instalação  do  Conselho  

Municipal  Participativo. Para controle do cumprimento das atribuições da 

Subprefeitura,  o  servidor  público  designado  pelo  Subprefeito  deverá apresentar 

relatório mensal sobre as demandas encaminhadas pelo Conselho Municipal 

Participativo. 

 

26 de abril de 2020: Quanto a solicitação do Conselho Participativo Municipal da 

Subprefeitura de Pinheiros para reabertura do Hospital Panamericano (Localização: 

Rua Vitorino de Carvalho, 78 - Alto de Pinheiros), a Secretaria de Estado da Saúde 

informou que a prioridade é garantir segurança e atendimento aos pacientes do SUS, 

incluindo os com coronavírus, e que o antigo Hospital Panamericano não possui, hoje, 

estrutura adequada para tal finalidade. Informou ainda que qualquer implantação de 

serviço assistencial no local requer projeto de reforma e melhorias das condições 

físicas. Como intervenções deste porte demandam meses, não são condizentes com a 

necessidade de ativação de serviços em caráter emergencial necessários ao contexto 

da pandemia do novo coronavírus. Assim, a opção pela implantação de hospitais de 

campanha adequados para assistência e com maior agilidade para execução e 

ativação. O governo do Estado está construindo um hospital de campanha no 

Ibirapuera com 240 leitos de baixa complexidade e 28 leitos de estabilização, além de 

consultórios médicos e tomografia. 

 

29 de abril de 2020: Terceira Reunião Virtual Interna sem amparo legal do Conselho 

Participativo da Subprefeitura de Pinheiros, com a presença de maioria simples (50% 

mais um dos conselheiros titulares) Deiny Costa, Fabiano Sannino, Flavia Collaço, 

Mauricio Ramos, Nelson Neto, Paulo Benetti, Regis Gabriel, Sergio Rocha, Tony Peixoto 
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e Vitor Veloso. Participaram também da reunião remota o Presidente do CONSEG 

Jardins e Paulista Rodrigo Salles e o coordenador do Fórum do Idoso, Ariovaldo Guello. 

 

08 de maio de 2020: Primeiro Processo Administrativo do Conselho Participativo 

Municipal da Subprefeitura de Pinheiros do ano de 2020, instaurado do ofício que a 

conselheira participativa Flávia Collaço escreveu sobre esclarecimentos referentes as 

ações públicas da Administração Pública que estão sendo tomadas diante da pandemia 

do Covid-19. Número do Processo: 6012.2020/0012189-5. 

 

14 de maio de 2020: Ofício da Organização da Sociedade Civil CicloCidade - 

Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo enviado aos Conselhos Participativos 

Municipais da cidade sobre um plano de ciclomobilidade emergencial durante o 

período de crise e pandemia do coronavírus Covid-19. Proposta e ofício enviado ao 

Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros pela nossa conselheira 

participativa Deiny Costa. 

 

16 de maio a 31 de maio de 2020: Consulta pública virtual feita pela Administração 

Pública ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) através do site Gestão Urbana SP. 

 

19 de maio de 2020: Portaria da Secretaria Especial de Relações Sociais 

nº.003/PREF/CC/SERS/2020 que dispõe  sobre  as  reuniões  ordinárias  e  extra-

ordinárias de forma remota dos Conselhos Participativos Municipais autorizando  a  

realização  de  reuniões  ordinárias  e  extraordinárias  dos  Conselhos  Participativos  

Municipais  de  forma  remota,  em  sessões  virtuais  por  videoconferência,  através  da  

plataforma utilizada oficialmente pela Prefeitura de São Paulo. 

 

19 de maio de 2020: proposta do conselheiro participativo Vitor Veloso para que 

através das reuniões virtuais já realizadas do Conselho Participativo Municipal da 

Subprefeitura de Pinheiros, começássemos a fazer lives das videoconferências (vídeos 

ao vivo) nas plataformas YouTube e Facebook, possibilitando aos munícipes 

participarem via mensagens e chat, como nas lives do governo. 

 

19 de maio de 2020: solicitação formal feita pelo email e telefone, de uma reunião 

ordinária virtual e oficial do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de 

Pinheiros, para a data de 27 de Maio as 19:00h, aos agentes públicos da Subprefeitura 

de Pinheiros, Subprefeito, Chefe de Gabinete, Coordenador de Governo Local, 

Assessora de Comunicação, Assistente Executiva do Subprefeito, utilizando a 

ferramenta oficial de videoconferência da Prefeitura e aberta ao público em geral. 

 

24 de maio de 2020: foi criado o grupo de trabalho (GT) Ação Conjunta do Conselho 

Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros - Projeto de Lei Orçamentária 

Anual (PLOA). Participantes do grupo de trabalho: Deiny Façanha Costa, Eder Ferreira 

Leite, Flavia Mendes De Almeida Collaço, Neiva Otero, Nelson de Souza Pinto Neto, 

Régis Gabriel, Tony Peixoto e Vitor Ricardo Ferreira Veloso. 

 

26 de maio de 2020: resposta da Subprefeitura de Pinheiros sobre reunião ordinária 

virtual e oficial na data de 27 de maio do Conselho Participativo Municipal da 

Subprefeitura de Pinheiros. “Há a necessidade de um cadastro prévio feito pela 

PRODAM (empresa pública municipal responsável pelo sistema de informatização do 

município). Entretanto, por conta do feriado nos últimos dias, o referido acesso ainda 

não foi efetivado, motivo pelo qual, a reunião ordinária prevista para 27 de maio ainda 

está sob análise. Caso o link não seja disponibilizado, em acordo com o Coordenador 

do CPM/SUB-PI, escolheremos nova data”. 

 

27 de maio de 2020: Quarta Reunião Virtual Interna sem amparo legal do Conselho 

Participativo da Subprefeitura de Pinheiros. Feita a primeira live (vídeo ao vivo) das 

videoconferências que foram realizadas do Conselho Participativo da Subprefeitura de 

Pinheiros no ano de 2020 e disponibilizada nas plataformas do YouTube e Facebook, 
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possibilitando aos munícipes participarem via mensagens e chat. A iniciativa do vídeo 

ao vivo foi do Conselheiro Participativo Vitor Veloso. 

 

28 de maio de 2020: solicitação formal feita pelo email e telefone, de uma reunião 

extraordinária virtual e oficial do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de 

Pinheiros, para a data de 03 de Junho as 19:00h, aos agentes públicos da Subprefeitura 

de Pinheiros, Subprefeito, Chefe de Gabinete, Coordenador de Governo Local, 

Assessora de Comunicação, Assistente Executiva do Subprefeito, utilizando a 

ferramenta oficial de videoconferência da Prefeitura e aberta ao público em geral. 

 

02 de Junho de 2020: Enviado pela Subprefeitura de Pinheiros aos conselheiros 

titulares de Pinheiros, um convite por e-mail com o link do Microsoft Teams para a sala 

de reuniões da Reunião Extraordinária do Conselho Participativo Municipal da 

Subprefeitura de Pinheiros. Data marcada da Reunião Extraordinária remota/virtual do 

Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros: 10 de Junho de 2020, 

às 19hs. 

 

02 de Junho de 2020: Enviado por email e WhatsApp a possível Pauta da Segunda 

Reunião Extraordinária de 2020 virtual do Conselho Participativo Municipal da 

Subprefeitura de Pinheiros. 

 

03 de Junho de 2020: Enviamos por email e WhatsApp no dia 03 de Junho de 2020, a 

todos os conselheiros participativos titulares o Relatório do Primeiro Grupo de 

Trabalho (GT), com as 40 (quarenta) propostas para a PLOA, sobre a Ação Conjunta do 

Conselho Participativo de Pinheiros sobre o Projeto De Lei Orçamentária Anual (PLOA). 

O Relatório está aberto a contribuições, a apreciação e possível aprovação em Reunião 

Plenária Ordinária do Conselho Participativo da Subprefeitura de Pinheiros. 

Participam deste Grupo de Trabalho (GT) os seguintes Conselheiros Participativos 

Titulares, eleitos para o biênio 2020/2021: Antonio Peixoto, Deiny Façanha Costa, Eder 

Ferreira Leite, Flavia Mendes de Almeida Collaço, Neiva Otero D´Almeida, Nelson de 

Souza Pinto Neto, Régis Gabriel e Vitor Ricardo Ferreira Veloso. 

 

03 de Junho de 2020: A coordenação do Conselho Participativo Municipal da 

Subprefeitura de Pinheiros participou de uma reunião remota/virtual as 20:00h, através 

do software Microsoft Teams, com a Secretaria da Fazenda, Secretaria Especial de 

Relações Sociais e a Supervisão para Assuntos de Governo Aberto sobre o processo 

participativo e a atuação dos Conselhos Participativos no Projeto de Lei Orçamentária 

(PLOA) . 

A nossa região administrativa, Subprefeitura de Pinheiros, recebeu 94 propostas 

através da plataforma de consulta pública virtual Gestão Urbana SP para o Projeto de 

Lei Orçamentária. 

O Conselho Participativo de Pinheiros receberá todas estas mais de 90 propostas em 

um arquivo PDF e fará um processo participativo e destas 94 propostas o Conselho 

Participativo de Pinheiros terá que escolher 15 propostas no seguinte período, de 6 de 

Junho a 4 de Julho, que irão para a próxima fase de votação popular. Vamos fazer várias 

reuniões para que em uma reunião Ordinária ou Extraordinária façamos a deliberação 

final das 15 propostas que irão a votação popular. 

Das 15 propostas que escolheremos eles vão enviar para uma plataforma de 

participação, para que somente 5 (cinco) dessas propostas por Subprefeitura sejam as 

"vencedoras" em votação popular. Estas propostas ainda sofrerão nova análise para 

que dessas cinco propostas as viáveis sejam inseridas no Projeto de Lei Orçamentária. 

 

04 de Junho de 2020: Enviamos por email e WhatsApp no dia 04 de Junho de 2020, a 

todos os conselheiros participativos titulares de Pinheiros, um ofício contestando a 

validade da Portaria da Secretaria Especial de Relações Sociais publicada no Diário 

Oficial no dia 29 de fevereiro de 2020 (n°002/PREF/CC/SERS/2020) que revoga o 

Regimento Interno dos 32 Conselhos Participativos. 
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05 de Junho de 2020: Enviada por email/WhatsApp a todos os conselheiros 

participativos de Pinheiros a convocação de reunião plenária extraordinária 

virtual/remota com a pauta, o link do Microsoft Teams e instruções de como obter o 

software via computador ou telefone celular. 

 

1. Planejamento, metas e ações expressados até o mês de Março de 2020, pelos 

Conselheiros Participativos Municipais da Subprefeitura de Pinheiros para o 

biênio de 2020/2021: 

 

CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - ANTÔNIO PEIXOTO 

1 - Orçamento PLOA: Acompanhar e sugerir adequações dos valores a serem 

aprovados e observar os valores realizados. Observando as melhorias e adequações. 

2 - Empreendedorismo Solidário: Acompanhar as demandas da região e propor 

sinergias entre os empreendedores locais e as necessidades que possam criar 

soluções (em verba ou ações). 

3 - Zeladoria eficaz: 

▪ Acompanhar os Projetos aprovados e buscar a eficácia dos prestadores de 

serviços contratados para cumprir as metas exigidas e necessárias à Região. 

▪ Promover a integração das entidades tomadoras dos serviços contratados. 

4 - Apoio as demandas e projetos do CPM: Dar apoio as ações diversas que sejam 

planejadas pelo CPM. 

5 - Juntar os 32 CPMs de todas as Subprefeituras. Para tanto precisamos de um Plano 

Estratégico, é importante ter um direcionamento sobre o que queremos e ir tocando as 

outras demandas. 

 

CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL - CECÍLIA FERNANDES 

Pertence a movimento popular e movimento sindical. Tem 12 anos como conselheira 

no Conselho da Unifesp. 

Como sonho espera que o CPM ouça a população (fazer pesquisa e mapeamento), 

porque não sabemos o que as Associações querem. É preciso procurar as Associações 

e ouvir as pessoas para melhorarmos a Zeladoria, ocupar espaços que estejam 

esvaziados, como as bibliotecas mal ocupadas, que podem receber eventos. 

 

CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL - DEINY COSTA 

Minha bandeira de luta dentro do CPM é a mobilidade em modo geral, mas tenho foco 

em especial na bicicleta. Também quero contribuir na fiscalização da Subprefeitura de 

Pinheiros e na comunicação entre população e município. 

Meu plano de ação é compreender a situação atual dos bairros, a partir das demandas 

da população, necessidades do meio urbano e a situação das intervenções públicas já 

planejadas e em andamento, para depois entender como atuar. 

 

CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - EDER LEITE 

1 – Defesa de direitos dos moradores em relação ao Carnaval e seus efeitos em 

Pinheiros. 

▪ Qual a quantidade de banheiros químicos disponibilizados para os foliões na 

nossa região; 

▪ Necessidade de disponibilização de uma quantidade maior para o próximo 

carnaval; 

▪ Colocação de mais Lixeiras nas regiões por onde passam os blocos de carnaval; 

▪ Colocação de mais pontos de captação (lixeiras) para lixo reciclável; 

▪ Análise do questionário encaminhado para os munícipes e discussão de 

estratégias para adoção de medidas; 

▪ Utilização do questionário para notificação dos órgãos responsáveis – Ex: 

Secretária da Cultura e Subprefeitura de Pinheiros; 

 

2- Meio ambiente 

▪ Zonas de alagamento dentro da região da Subprefeitura de Pinheiros; 
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▪ Lixo – quantidade de lixeiras disponibilizadas no bairro e colocação de maior 

quantidade; 

▪ Reciclagem de lixo e pontos de coleta seletiva; 

▪ Sustentabilidade – o que é possível incluirmos de planejamento nos bairros 

para melhor coleta de lixos e reutilização dos recicláveis; 

▪ É possível acrescentarmos pontos de coleta pelas ruas dos bairros? 

▪ A prefeitura possui coleta seletiva na Subprefeitura? Como funciona? 

▪ O recolhimento é feito diariamente? 

 

CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - FABIANO SANNINO 

1 – Conscientização da Cidadania e Atuação ativa na Comunidade - (similar Vitor 

Veloso) 

2 – Eventos na Subprefeitura de Pinheiros e em associações parceiras, visando 

empoderar o cidadão como Agente de Mudança social e dar ferramental para aumento 

da qualidade de vida com parceiros. 

3 – Contato continuo com Associações Locais e grupos comunitários com foco no Jardim 

Paulista e Região Berrini. (Similar Mario Pecoraro - Conselhos Comunitários, Consegs, 

CADES e Fórum do idoso) 

4 – Alinhamento com outros 32 Conselhos Participativos - Alinhar principais requisitos 

que poderiam ser realizados em conjunto. (similar Antonio Peixoto) 

5 – Segurança local e migração de sem tetos na região e problemas de higiene. 

6 – Falta de iluminação adequada em diversas ruas internas do Bairro. 

7 – Aumento da Mobilidade X Segurança local. 

8 –  Acessibilidade da Região do Jardim Paulista - Devido a inclinação das ruas muitos 

locais se tornam inacessíveis. 

9 – Acompanhar os projetos da região e as parcerias públicos privadas nas operações 

locais. 

10 –  Ampliar os pontos para Reciclagem de Orgânicos (Ponto comum entre vários 

conselheiros) 

 

CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL - FLAVIA COLLAÇO 

Que o conselho consiga atuar em conjunto e de forma organizada, que todos possam 

se expressar livremente, que exista respeito, que a gente aprenda juntos, contribuir e 

fazer a diferença. 

Objetivo: produzir um documento de Plano de Ação para a Subprefeitura de Pinheiros. 

Para tanto, acho importante levantar os problemas locais (pesquisa e mapeamento) 

junto com os demais conselheiros e se possível, com as associações e coletivos de 

bairro. Da mesma forma, o Plano de Ação vai contar também com as soluções propostas 

pela mesma população que identificou os problemas; 

 

CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - GILBERTO GUIMARÃES 

CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - MAURICIO RAMOS 

CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL - NEIVA OTERO 

Os três conselheiros participam do coletivo urbano das Vilas Ida, Jataí e Beatriz, com 

planejamento sistêmico, permacultura e valores sociais e tem como objetivos: 

Garantir que o distrito de Alto de Pinheiros tenha um desenvolvimento sustentável que 

promova: 

▪ relação harmoniosa entre moradores e entorno 

▪ diversidade social 

▪ fortalecimento da economia local 

▪ boas práticas na gestão de resíduos domésticos 

▪ recuperação e conservação ambiental de áreas verdes, nascentes e cursos 

d’água 

 

Foco para o ano de 2020 

▪ sensibilizar e engajar munícipes da região sobre os seguintes temas 

▪ resíduos domésticos e consumo consciente 
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▪ ativos ambientais e ocupação território > nascentes, cursos d’água e áreas 

verdes 

 

Iniciativas 

▪ Resíduos domésticos e consumo consciente 

▪ Diálogo aberto “lixo nosso de cada dia” > especialistas prefeitura, amlurb, 

cooperativas, recicladoras 

▪ Palestras sobre reciclagem 

▪ Palestras sobre compostagem resíduo doméstico orgânico 

▪ Palestras 5Rs > #RepenseRecuseReduzaReuseRecicle 

 

Ativos ambientais e ocupação território 

▪ Diálogo aberto “porque cuidar das nascentes?” 

▪ Palestras > solos permeáveis, áreas verdes e combate a enchentes 

▪ Áreas verdes > gestão participativa 

 

CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL – LEONARDO BEZERRA 

Apresentar demandas que resultem em benefícios visíveis para o Distrito de Pinheiros. 

 

CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL – MARIO PECORARO 

1 – Realizar um planejamento estratégico participativo, utilizando a metodologia da 

Teoria das Restrições de Eliyahu M. Goldratt, autor do livro A Meta de 1984. 

2 – Consolidar o Conselho Participativo da Subprefeitura de Pinheiros como o principal 

canal de comunicação e resolução dos problemas da comunidade e região. 

 

CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL – NELSON NETO 

1 – Defesa de direitos dos moradores em relação ao Carnaval. 

2 –  Avançar na cooperação das áreas verdes (praças e parques). 

3 – Questão do enterramento da fiação aérea, locação dos postes. 

4 – Fiscalização como um todo da Subprefeitura de Pinheiros. 

5 – Contemplar as demandas de todas as áreas da Subprefeitura de Pinheiros. 

 

CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL – PAULO BENETTI 

O papel do conselheiro é a ligação entre o poder publico e a população. 

Uma bandeira de luta seriam ações que ajudem no dia a dia a resolver os problemas 

da população, como segurança, saúde e mobilidade. 

Tendo um foco voltado à reciclagem, arborização e a limpeza. 

Como os outros conselheiros já falaram varias frentes serão criadas e assim que uma 

for definida como meta principal e as metas secundarias, posso auxiliar na execução e 

acompanhamentos. 

 

CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL - ROSANA CARAMASCHI 

1 – apoio ao planejamento estratégico proposto pelo Mário Pecoraro; 

2 –  comunicação - pensar maneiras para a comunidade de Pinheiros, independente da 

região, conheça o Conselho Participativo; 

3 – desenvolver e auxiliar junto ao grupo mais pesquisas entre os moradores de 

Pinheiros; 

4 –  por fim, não tenho “bandeira” quero trabalhar no grupo segundo às demandas do 

moradores de Pinheiros. 

 

CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL – SÉRGIO DA ROCHA 

Quer estar presente e participar das reuniões, trazer algumas das demandas 

específicas dos imigrantes, estrangeiros da região e fazer a intersecção e o 

engajamento com algumas lutas/projetos dos conselheiros participativos. 

 

CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL – VITOR VELOSO 

Bandeiras: Representatividade / Educação 
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1 – Aumentar participação do CPM Pinheiros em eventos, aumentando sua exposição. 

2 –  Aulas sobre política, com temas tais como: papel dos principais cargos, direitos dos 

cidadãos, procedimentos para demandas, assim como seu correto direcionamento, etc. 

3 – Analise de dados e elaboração de pesquisas, caso os dados necessários não estejam 

disponíveis, e seja viável a execução da pesquisa. 

4 –  Elaboração de plataforma digital para aumentar a participação dos munícipes. 

 

CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL – RÉGIS GABRIEL 

Tem como uma de algumas de suas propostas, fazer uma Agenda Pública do Conselho 

Participativo de Pinheiros como foi feito no ano de 2019, e publicada nas atas do Diário 

Oficial de 2019. 

 

Uma agenda pública é o espaço, dentro das atas que vão ser publicadas no Diário 

Oficial, em que os principais temas/problemas locais, políticas públicas encontram-se 

reunidos ao longo do tempo. 

 

Segue um exemplo abaixo, de uma Agenda Pública do Conselho Participativo de 

Pinheiros do ano 2019, publicada em várias atas ao longo do ano de 2019. 

 

Exemplo de Agenda Pública do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de 

Pinheiros do ano de 2019. 

 

As seguintes demandas gerais foram apresentadas, registradas, documentadas e 

enviadas pelo Conselho Participativo da Subprefeitura de Pinheiros à Subprefeitura de 

Pinheiros no ano de 2019: 

 

1. Foi solicitado no ano de 2019 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 

técnicos 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 de 2019, 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 no ano de 2019 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 Município de São Paulo, (cria normas e 

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 
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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 mantém, 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), ecoponto, remoção de pontos viciados, recolha de animais mortos, 

lavagem de logradouros; 

▪ Quais os parklets, caminhões de comida (food trucks), abrigos de táxi, 

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

▪ Produtividade de SACs finalizados. 

 

5. Solicitamos no ano de 2019 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 



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

 

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 no ano de 2019 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 no ano de 2019 

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; 

▪ Cursos e Estudos territoriais; 

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

Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pinheiros. 

 

8. Foi solicitado no ano de 2019, mas não usado no 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 no ano de 2019 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 
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exemplo através do FEMA (Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável). 

 

10. Solicitamos no ano de 2019 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 no ano de 2019 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 no ano 

de 2019 despacho com deferimento do cadastro, autorizando o cadastramento do 

nome de moradores como membros do Comitê de Usuários de praças. 

 

13. Solicitamos no ano de 2019  que a Subprefeitura de Pinheiros adira ao Programa de 

Integridade e Boas Práticas da Controladoria Geral do Município, 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 solicitou no ano de 2019  para 

que a população da região seja assistida por este sistema de mediação. 

 

15. Criar através de portaria o COMITÊ DO BAIRRO AMIGO DO IDOSO da 

Subprefeitura de Pinheiros. 

 

O coordenador RÉGIS GABRIEL agradeceu a presença de todos. Sempre procuramos 

entrar com o coração, torcendo pelo melhor neste longo tempo de sofrimento e 

distanciamento social, para dar tudo certo aos nossos concidadãos, a qual almejamos e 

com os quais temos de partilhar. 

E que aqueles que unem, se mantenham unidos! Juntos somos mais fortes! 

 

 

 

 

 

 

 


