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

INICIATIVAS COMUNITÁRIAS SÃO PONTOS 

FUNDAMENTAIS NO PROCESSO DE 

TRANSFORMAÇÃO DA NOSSA SOCIEDADE! 
 

 

 

Abertura: Ao primeiro (01) dia do mês de Julho 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 Adjunta: Neiva Otero 

 

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, 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 05 (cinco) faltas justificadas. 

 

c) Autoridades presente(s): 

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

Pinheiros. 

 

d) Munícipes presentes: Mauro Alves da Silva, Conselheiro Participativo Municipal do 

Jabaquara e Jean Carlos Martins do Vale, Conselheiro Participativo Municipal de São 

Mateus. 

 

II. Pauta da Segunda Reunião Ordinária 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) 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); 

1. Histórico do Conselho Participativo de Pinheiros no ano de 2020 sobre este 

processo do Projeto De Lei Orçamentária Anual (PLOA). 
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2. Continuação nesta reunião de 1° de julho do processo participativo de 

priorização das propostas que a nossa região administrativa recebeu sobre o 

Projeto De Lei Orçamentária Anual (PLOA). 

c) Propostas dos Conselheiros Participativos para o 2° Segundo Semestre do Conselho 

Participativo da Subprefeitura de Pinheiros; 

d) Diálogo aberto com munícipes, conselheiros participativos e o Coordenador de 

Governo Local da Subprefeitura de Pinheiros, Dr. Renato Oliveira Gomes; 

1.  Encaminhamentos da Reunião Extraordinária realizada no dia 10 de junho de 2020. 

e) Eleição da mesa diretora do 2° Segundo Semestre do Conselho Participativo da 

Subprefeitura de Pinheiros, Mandato 2020-2021; 

f) Deliberação final, do Conselho Participativo da Subprefeitura de Pinheiros, das 15 

propostas para o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2021, que irão a votação 

popular na plataforma de participação da Prefeitura 

 

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 Ordinária 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 host da nossa reunião, 

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

Coordenador de Governo Local da Subprefeitura de Pinheiros. 

 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: Boa noite a todos os conselheiros, aos munícipes 

que eventualmente estiverem assistindo ou ouvindo a gente. Desejo à todos uma boa 

reunião. 

 

ANTONIO PEIXOTO – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Boa noite a 

todos. Podemos seguir com a pauta.  

 

DEINY COSTA – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: Boa noite a todos. 

Não tenho nada a acrescentar na pauta da reunião de hoje.  

 

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

conselheiros. Boa noite aos munícipes. Também não tenho nenhuma decisão a ser 

adotada em plenário. 

 

FABIANO SANNINO – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Boa noite a 

todos. Li a pauta e não tenho nada a acrescentar. Podemos seguir. 

 

FLÁVIA COLLAÇO – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: Boa noite! 

Vamos seguir em frente com a pauta. 
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GILBERTO GUIMARÃES – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Boa 

noite a todos os Conselheiros, boa noite RENATO OLIVEIRA GOMES. Não tenho nada a 

acrescentar. Vamos em frente.  

 

MAURÍCIO RAMOS DE OLIVEIRA – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL: Boa noite a todos, vamos seguir a pauta, estou aí para contribuir.  

 

NEIVA OTERO D´ALMEIDA – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: Boa 

noite Renato. Boa noite Régis, boa noite colegas Conselheiros e Conselheiras, boa noite 

munícipes. Não tenho nada a acrescentar na pauta de hoje. 

 

NELSON DE SOUZA PINTO NETO – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL: Boa noite a todos. Não tenho nada a questionar na pauta, para mim está 

perfeita.  

 

PAULO ANDREA BENETTI – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Boa 

noite a todos. Não tenha nada a propor na pauta de hoje. 

 

ROSANA CARAMASCHI – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: Boa noite 

a todos e todas. Não tenho nada a acrescentar na pauta, pode ser seguida como foi 

proposta. Obrigada. 

 

VITOR RICARDO FERREIRA VELOSO – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL: Boa noite.  Tenho um projeto pessoal que estou fazendo junto com o 

Conselheiro ANTONIO PEIXOTO que é levantar o endereço dos outros CPMs e cruzar 

as referências em nossas redes sociais. Colocar as páginas deles na nossa página da 

rede social (https://www.facebook.com/cpmpinheiros). 

 

RÉGIS GABRIEL – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: No link 

Informações da Página, no nosso Facebook do Conselho Participativo de Pinheiros, na 

seção Visão geral da guia Informações, há a seção Páginas para Acompanhar. 

Em Páginas para Acompanhar você pode adicionar Páginas para comparar o 

desempenho da Página com as publicações no Facebook. Por exemplo, se você estiver 

interessado na Página de um outro Conselho Participativo, poderá adicioná-lo para 

acompanhar o desempenho dele.  

Nós temos mais de dez páginas de outros Conselhos Participativos adicionadas lá. Se 

você quiser tornar isso público, deixamos isso como uma proposta/projeto para o 

segundo semestre. 

 
➢ Não houve proposição, projeto prioritário, pauta de reunião ou decisão em plená-

rio que já não estivesse prevista em pauta.  

 

b) 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); 

1. Histórico do Conselho Participativo de Pinheiros no ano de 2020 sobre este 

processo do 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 do Conselho Participativo de Pinheiros para a 

PLOA, sobre a Ação Conjunta do Conselho Participativo de Pinheiros sobre o 

Projeto De Lei Orçamentária Anual (PLOA). 

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

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

https://www.facebook.com/cpmpinheiros
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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 recebeu todas estas mais de 90 propostas em 

um arquivo PDF e destas 94 propostas o Conselho Participativo de Pinheiros 

escolheu 15 propostas no seguinte período, de 6 de Junho a 4 de Julho, que irão 

para a próxima fase de votação popular. Fizemos várias reuniões (17 de junho de 

2020 e 24 de junho de 2020) para que nesta reunião Ordinária de 1° de julho 

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. 

 

Houve uma reunião extraordinária de pauta única (PLOA) em 17 de junho de 

2020, do Conselho Participativo de Pinheiros, via acesso remoto/virtual, 

através do software escolhido pela Administração Pública, Microsoft Teams e 

live (vídeo ao vivo) da videoconferência transmitida nas redes sociais do 

Conselho Participativo. 

Além do vídeo ao vivo, os munícipes também tiveram o acesso ao link público 

para participar da reunião. 

 

Enviamos antes desta reunião à todos os Conselheiros Participativos, alguns 

elementos de estudo para priorização das propostas: 

• Arquivo PDF com todas as 94 propostas que a nossa região administrativa 

recebeu;  

• Caderno didático confeccionado pela Administração Pública, explicando o 

Orçamento da Prefeitura deste ano de 2020; 

• Link do Relatório detalhado da Camara Municipal do Projeto da Lei 

Orçamentária (PLOA) do Ano Passado; 

• Tabela de votações em uma planilha com as seguintes colunas: 

o Número da proposta (Id), nome do proponente da proposta, tema e 

texto da proposta, coluna com o nome de cada conselheiro para a 

sua votação. Na planilha constavam as fórmulas para a tabulação do 

resultado, com o número total de votos que cada conselheiro deu e 

o número de votos que cada proposta conseguiu. 

 

Foi feito um diálogo aberto sobre os critérios de seleção das propostas: 

• A questão sobre o orçamento ser autorizativo, isto é, trata-se de uma 

autorização (e não obrigação) para que as ações nele previstas sejam 

executadas; 

• Propostas que não tem relação com os órgãos municipais, mas de outras 

esferas governamentais; 

• Propostas que sejam associadas a custeio ou investimento no Orçamento; 

• Diversificação dos temas das propostas escolhidas; 

• Tirar alguma proposta que ganhe a votação, que seja muito similar a outra 

proposta também escolhida por votação; 

• Olhar no território da Subprefeitura de Pinheiros, regionalização das 

propostas (pontos mais defasados ou projetos/temas prioritários da nossa 

região), englobando todos os quatro distritos do nosso território, Alto de 
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Pinheiros, Itaim Bibi, Jardim Paulista e Pinheiros e também selecionar 

algumas bandeiras macros. 

• Leitura pública das propostas na reunião extraordinária para deixar 

registrado; 

• Abrir uma possível enquete, para votação popular das 94 propostas, através 

de um Google Forms. 

• Foi feita a observação de que algumas propostas da consulta pública a PLOA 

na Plataforma Gestão Urbana SP, ao invés de entrar uma, entraram várias. 

Tirando a unicidade e objetividade das propostas. 

• Colocar de forma transparente as propostas na nossa rede social com todas 

as 94 propostas e as quinze propostas mais votadas pelo Conselho 

Participativo da Subprefeitura de Pinheiros. 

 

Todos os conselheiros entraram em consenso sobre a metodologia e este processo 

participativo. 

 

Por fim, foi necessário fazer a transformação de todas as informações que os 

conselheiros colocaram na planilha de votação, em um material com as propostas 

a serem analisadas, dialogadas pelos mesmos na próxima reunião ordinária, do dia 

24 de junho, com um leque maior do que as quinze propostas mais votadas. 

 

Houve uma reunião extraordinária de pauta única (PLOA) em 24 de junho de 

2020, do Conselho Participativo de Pinheiros, via acesso remoto/virtual, 

através do software escolhido pela Administração Pública, Microsoft Teams e 

live (vídeo ao vivo) da videoconferência transmitida nas redes sociais do 

Conselho Participativo. 

Além do vídeo ao vivo, os munícipes também tiveram o acesso ao link público 

para participar da reunião. 

 

Enviamos antes desta reunião à todos os Conselheiros Participativos: 

• Uma planilha com o resultado da votação dos conselheiros participativos, 

com a tabulação da votação das propostas da região para a PLOA: 

o A planilha contem o número da proposta (Id), nome do proponente 

da proposta, tema e texto da proposta, coluna com o nome de cada 

conselheiro para a sua votação. E a tabulação do resultado, com o 

número total de votos ordenado por ordem decrescente, que cada 

proposta conseguiu. 

• Um arquivo PDF com um leque maior do que as quinze propostas, no caso, 

dezessete propostas mais votadas pelo Conselho Participativo da 

Subprefeitura de Pinheiros. 

 

Foi feita a leitura pública das dezessete propostas mais votadas pelos conselheiros 

participativos na reunião extraordinária para deixar registrado; 

 

Cada proposta deste leque de dezessete propostas mais votadas, foi analisada e 

dialogada pelos Conselheiros Participativos da Subprefeitura de Pinheiros, uma 

por uma. 

1. (ID 2692) Saúde: construção de uma unidade pronto atendimento (UPA) na 

nossa região; 

2. (ID 2716) Transportes e mobilidade: proporcionar maior espaço para 

mobilidade ativa modos a pé e bicicleta; 

3. (ID 2732) Direitos Humanos: instalar bebedouros públicos, pias e 

banheiros públicos; 

4. (ID 2690) Saneamento: programa combate a enchentes com intervenções 

de Menor Porte; 

5. (ID 2654) Desenvolvimento Econômico: com por exemplo, hortas em 

terrenos ociosos; 
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6. (ID 2667) Outros temas: coleta de resíduo orgânico para compostagem; 

7. (ID 2672) Meio Ambiente: implantação em praças de Composteiras 

Comunitárias; 

8. (ID 2684) Saneamento: 100% de cobertura de esgoto e de acesso a água 

limpa; 

9. (ID 2686) Direitos Humanos: Bairros Amigos dos Idosos em Pinheiros; 

10. (ID 2720) Meio Ambiente: implantação da arborização deve ser condizente 

com o espaço urbano; 

11. (ID 2666) Segurança Alimentar: feira livre semanal de produtores de 

orgânicos; 

12. (ID 2668) Assistência Social: a população de rua precisa de mais estrutura; 

13. (ID 2673) Meio Ambiente: poda de jardins e praças para os pátios de 

compostagem 

14. (ID 2680) Cultura: criação de mais espaços de cultura na cidade, e ou 

reabertura dos mesmos; 

15. (ID 2682) Habitação: viabilizar empreendimentos habitacionais através de 

retrofit; 

16. (ID 2697) Transportes e mobilidade: Criação do Código de Fiscalização 

Municipal com a reunião de toda a legislação vigente quanto à fiscalização, 

Criação de Sistema de georreferenciamento e Visão Computacional para 

gerir as calçadas, mudar da Governança das Calçadas em São Paulo, 

revisão das placas das ruas e sinalização para os pedestres; 

17. (ID 2712) Cultura: Adoção da Cinemateca Brasileira pela Prefeitura. 

 

Devido a duas propostas serem similares e da mesma autora (Viviane Maximino), e 

as duas foram escolhidas por votação dentre as 15 prioritárias, foi excluída em 

comum acordo dos Conselheiros Participativos a exclusão de uma delas. 

• Código Identificador 2672, Meio Ambiente, implantação em praças de 

Composteiras Comunitárias. 

• Código Identificador 2673, Meio Ambiente, poda de jardins e praças para os 

pátios de compostagem. 

 

Foi excluída a seguinte proposta: Código Identificador 2673, Meio Ambiente, 

poda de jardins e praças para os pátios de compostagem. 

 

A conselheira participativa ROSANA CARAMASCHI refez a sua votação e devido ao 

número de votação da proposta escolhida por ela, esta proposta foi incluída no rol 

das mais votadas (proposta 2712) sobre a Adoção da Cinemateca Brasileira pela 

Prefeitura. 

 

Com a retirada da proposta 2673, Meio Ambiente, poda de jardins e praças para os 

pátios de compostagem e a inclusão da proposta 2712 sobre a Adoção da 

Cinemateca Brasileira pela Prefeitura, resultaram 16 propostas. 

 

Portanto do leque de 16 propostas, a deliberação final sobre as quinze propostas 

prioritárias ficou para a reunião ordinária do dia 1° de julho de 2020. 

 

Todas estas Reuniões Virtuais/Remotas do Conselho Participativo Municipal da 

Subprefeitura de Pinheiros foram gravadas, com lives das videoconferências 

(vídeos ao vivo) nas plataformas Youtube e Facebook, possibilitando aos munícipes 

participarem via mensagens e chat. 

 

2. Continuação nesta reunião de 1° de julho do processo participativo de 

priorização das propostas que a nossa região administrativa recebeu sobre o 

Projeto De Lei Orçamentária Anual (PLOA). 
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RÉGIS GABRIEL - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Vamos 

continuar a discutir agora o processo participativo de priorização das propostas , que 

a nossa região administrativa recebeu sobre o Projeto De Lei Orçamentária Anual 

(PLOA), que termina agora em 4 de julho. Fizemos duas reuniões extraordinárias, 

decidimos o processo, a metodologia, fizemos votações, escolhemos as prioritárias e 

no final resultou em 16 propostas, com 1(uma) proposta a ser retirada. Gostaria que 

vocês comentassem sobre tudo que nós vivenciamos, sobre o processo de análise das 

propostas, sobre as propostas selecionadas e indicassem a proposta a ser retirada. 

ANTONIO PEIXOTO - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Primeiro, 

mais uma vez, informar que é um prazer grande estar aprendendo com vocês. 

Agradeço as lembranças da planilha, mas quero lembrar que o Régis contribuiu nesta 

construção e outros Conselheiros também. O método de apresentação na plataforma 

da prefeitura precisa ter exemplos para que a população possa incluir suas propostas. 

É uma pena perceber que, mesmo com a escolha final de 5 propostas, somos muito 

pouco escutados. A gente tem de trabalhar muito nossos vereadores, nossos 

representantes. Acho até que a Cinemateca (proposta 2712), independentemente se 

ela vai ter uma verba que o presidente acabou sancionando, a gente tem que reunir, 

pressionar, dar sugestões. Aprendo sempre com vocês. 

DEINY COSTA - CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: O processo correu 

superbem, conversamos bastante, debatemos sobre cada proposta. Indico a proposta 

2712 – Adoção da Cinemateca pela Prefeitura - para ser retirada.  

EDER LEITE - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Transcorreu tudo 

perfeitamente, a planilha que o Tony fez ajudou todos os Conselheiros a terem foco nas 

reuniões extraordinárias que fizemos. Quanto à proposta a ser retirada, indico a da 

Cinemateca (2712), pois vi uma reportagem, nesta semana, sobre um aporte de di-

nheiro do Governo e retomada das atividades. 
 
FABIANO SANNINO – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Gostei 

muito do processo, a planilha me ajudou muito para ordenar o que achava de melhor. 

Havia muitas propostas que poderiam ser integradas. Se tivesse uma etapa de integra-

ção de projetos antes, a gente reduziria estes projetos em menor número. Sigo a linha 

dos outros, a Cinemateca (proposta 2712) não é prioridade. 
 
RÉGIS GABRIEL - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Estamos 

respeitando as propostas e textos de todos, embora na consulta pública da PLOA na 

Plataforma Gestão Urbana SP, ao invés de entrar uma proposta, entraram várias. 

Tirando a unicidade e objetividade das propostas. Então vamos respeitar o que a 

plataforma nos entregou, que são as propostas com os IDs e o texto integral de cada 

um. 

 

FLÁVIA COLLAÇO - CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: Estou satis-

feita com o processo, fizemos muito bem a etapa de priorização. Eu voto por retirar a 

proposta 2712, da Cinemateca.  
 

GILBERTO GUIMARÃES - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: A me-

todologia estava perfeita, tudo correto. A contribuição do Tony com a planilha foi fun-

damental, por não estarmos nos reunindo presencialmente. Voto a favor da retirada da 

proposta 2712. 
 

MAURÍCIO RAMOS DE OLIVEIRA – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICI-

PAL: O processo foi bem organizado, participação efetiva da comunidade com 94 pro-

postas. Facilita essa participação do público. Indico a retirada da proposta 2712, mas 

gostaria de deixar claro aqui que é de suma importância valorizar nossos aparelhos 

culturais, principalmente neste momento em que existe uma onda contra a cultura e a 

ciência. 
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NEIVA OTERO D´ALMEIDA - CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: Gos-

taria de falar um pouco sobre a plataforma que a prefeitura disponibilizou para apre-

sentação das propostas. Poderia ter uma orientação de preenchimento melhor. Muitos 

munícipes colocaram mais de uma proposta em um mesmo número de identificação. 

Sobre o nosso processo, acho que foi bom, as reuniões, as discussões, a planilha ajudou 

bastante. A proposta que eu retiro é a 2712 porque a Cinemateca, que é superimpor-

tante, é uma instituição federal e para ser adotada pelo município depende do governo 

federal abrir mão da Cinemateca. E aí é mais uma decisão política que orçamentária.  
 

NELSON DE SOUZA PINTO NETO - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICI-

PAL: Achei bem positivo o método, ressaltando que sofremos uma mudança radical 

neste período, passando de reuniões presenciais para virtuais, as virtuais sem regula-

mento em princípio, o Régis se prontificou fazendo reuniões virtuais até maio com uma 

ferramenta que ele providenciou e a contribuição do Tony com a planilha de votação 

que nos ajudou imensamente com este método de escolha. Em relação à proposta a ser 

retirada, é a 2712 por todos os pontos já falados pelos meus pares. 
 

PAULO ANDREA BENETTI - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: O 

método funcionou muito bem. Está de parabéns o Tony pela planilha. Indico a proposta 

2712 para retirada, pois já está no foco do município. Se a mantivéssemos estaríamos 

gastando chumbo no lugar errado. 
 

ROSANA CARAMASCHI – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: Em rela-

ção ao método e ao processo todo de escolha e avaliação, acho que teve um encami-

nhamento muito bom, o resultado foi rápido e ágil. Só tenho a elogiar. A proposta da 

Cinemateca (2712) eu vou manter porque senti falta nas propostas, como um todo, um 

pouco da questão da conservação, da manutenção. De um modo geral são sempre pro-

postas propondo algo novo, algo que não tem. A Cinemateca pra mim tem a ver com 

preservação. E a proposta que eu sugiro que saia é a 2672. Temos que focar muito na 

coisa da preservação, da conservação. Obrigado. 
 

VITOR RICARDO FERREIRA VELOSO - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNI-

CIPAL: O método sugerido pelo Tony foi rápido e fácil. Com a proposta da Cinema-

teca, que apresentei, quis garantir um orçamento. Porque eu sou cético. Não acredito 

em palavras. Vou me abster nesta votação. 
 

1. Votação e Parecer Favorável (sim) à retirada da proposta 2712 – Cultura – 

Adoção da Cinemateca Brasileira pela Prefeitura: 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, 

totalizando 10 (dez) votos favoráveis. 

2. Votação e Parecer Favorável (sim) à retirada da proposta 2672: Rosana 

Caramaschi, totalizando 1 (hum) voto contrário. 

3. Abstenção, negou ou se eximiu de fazer decisão: Vitor Ricardo Ferreira Veloso, 

totalizando 1 (hum) voto de abstenção. 

 

RÉGIS GABRIEL - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Gostaria de co-

locar mais uma votação sobre este assunto. Nós fizemos um Grupo de Trabalho que 

consolidou 40 propostas em um documento. E podemos dar seguimento a isso por 

meio de outro caminho, outra tramitação, como, por exemplo, um processo adminis-

trativo, podendo ser avaliado por outras instâncias e com uma resposta oficial sobre o 

mesmo. Este documento pode ser uma herança do nosso Conselho, é um trabalho 

nosso concretizado, com propostas que podem ser avaliadas no próximo ano, numa 

versão ampliada, por exemplo. Portanto, perguntarei a cada conselheiro se há um pa-

recer favorável ou não a dar seguimento a este documento. 
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DEINY COSTA - CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: Eu sou a favor a dar 

seguimento no nosso documento e podíamos fazer uma sistematização, algumas pro-

postas dão para unir para ter mais legibilidade. 
 

EDER LEITE - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Também sou favorá-

vel até porque acredito que com uma versão ampliada das propostas, a Prefeitura tal-

vez pode até gostar de uma proposta deste documento ampliado. 
 

FABIANO SANNINO – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: tem que dar 

seguimento e fazer o trabalho de integração das propostas e não deixar morrer como 

um projeto abandonado, talvez colocar na nossa rede social para começar a ter críticas 

da população, porque em um próximo momento isto pode dar ideias complementares, 

para coisas a serem desenhadas com colaboração contínua da sociedade. 
 

FLÁVIA COLLAÇO - CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: Sim, sou favo-

rável, acho que a única coisa que a gente pode fazer é trabalhar estas propostas, sepa-

rar o que era para estar separado, por conta do resultado da plataforma Gestão Urbana 

SP e fazer a integração das propostas semelhantes. 
 

GILBERTO GUIMARÃES - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Eu con-

cordo com vocês, todo este tempo de reflexão tem um valor percebido, tem coisas 

muito ricas que podem seguir adiante, isto tem muito valor para nós. 
 

MAURÍCIO RAMOS DE OLIVEIRA – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICI-

PAL: eu sou favorável, este trabalho que foi feito tem que ser aproveitado, serve como 

indicador das demandas da população local, estas propostas estão enquadradas em 

muitas das demandas do coletivo urbano a qual eu pertenço. 
 

NEIVA OTERO D´ALMEIDA - CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: sou 

favorável a prosseguir com o consolidado que nós fizemos no nosso grupo de trabalho, 

seguir em paralelo ao processo. 
 

NELSON DE SOUZA PINTO NETO - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL: sou favorável a dar continuidade, acho muito salutar aproveitar este 

extrato das demandas dos nossos quatro distritos. Eu acho que poderíamos oficiar a 

Prefeitura para dar mais força para aqueles que incentivaram esse inicio de projeto. 
 

PAULO ANDREA BENETTI - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: 

poderíamos sintetizar as 94 propostas pois isto pode servir como base para o ano que 

vem. 
 

ANTONIO PEIXOTO - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: acho que 

tem soluções como, por exemplo, compostagem que servem também para as 32 

Subprefeituras e deveríamos entregar numa reunião dos 32 CPMs, trazer estas 

soluções que servem para todo mundo, e dialogar com todos sobre o que eles acham 

de apoiar estes projetos e juntar, criando uma força muito maior, comum a todos. Eu 

concordo em não perder estes projetos e traze-los para uma coisa mais simples e 

objetiva. 
 

VITOR RICARDO FERREIRA VELOSO - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNI-

CIPAL: temos que dar uma juntada, uma simplificada, filtrar e resumir com um texto 

mais técnico o documento e também juntar os 32 CPMs e apresentar alguma coisa com 

mais peso e mais votos. 
 

Votação e Parecer Favorável (sim) a dar seguimento: 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´Al-

meida, Nelson de Souza Pinto Neto, Paulo Andrea Benetti, Régis Gabriel, Rosana Cara-

maschi, Vitor Ricardo Ferreira Veloso, totalizando 13 (treze) votos favoráveis. 
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Votação e Parecer Contrário (não) a dar seguimento: não houve votos contrários. 

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

 

➢ Foi aprovada por maioria absoluta a retirada da proposta 2712 – Adoção da 

Cinemateca pelo Município de São Paulo. As 15 (quinze) propostas prioritárias 

serão encaminhadas ao poder público por meio de nosso interlocutor de Governo 

Local. 

➢ Foi aprovada por maioria absoluta dar seguimento ao relatório de propostas 

elaborado pelo Grupo de Trabalho PLOA. Este relatório será revisado (integração 

de propostas) e consolidado no 2º semestre de 2020 e pode contar com a 

participação dos munícipes, ainda a ser estudada. 

 

c) Propostas dos Conselheiros Participativos para o 2° Segundo Semestre do 

Conselho Participativo da Subprefeitura de Pinheiros; 

RÉGIS GABRIEL – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Já temos, então, 

dois itens a serem desenvolvidos neste 2º semestre de 2020: a consolidação do relatório 

de propostas desenhadas para o PLOA, sintetizando o texto e fazendo mais um processo 

participativo, e posterior encaminhamento aos órgãos competentes; e a intersecção 

com demais conselhos participativos a fim de pinçar algumas propostas capazes de 

atender todas as Subprefeituras, no sentido de ganhar mais força. Podemos também 

fazer algum evento com especialistas, webinares. 

 

DEINY COSTA – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: No momento não 

tenho a nada a propor. Ainda estou pensando a respeito. Depende da questão da 

pandemia, do distanciamento social. 

EDER LEITE – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: O que eu poderia 

trazer é algo relacionado ao direito ambiental, reciclagem de lixo. Poderíamos montar 

no grupo de trabalho do Meio Ambiente, MAURÍCIO RAMOS e NELSON NETO haviam 

comentado sobre isso, e trazer alguma autoridade no assunto e trazer alguma coisa 

voltada para o nosso distrito. 

 

FABIANO SANNINO – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Mas 

gostaria de trazer algo relacionado ao tema Cidadania. Conseguirmos movimentar as 

pessoas em relação ao tema da cidadania. Um segundo ponto é usar melhor os nossos 

canais públicos de comunicação, para mostrar mais o que estamos desenvolvendo. Não 

só por atas. Mas com informativos mais marqueteiros, para as pessoas entenderem o 

que estamos fazendo. Se colocássemos os principais pontos em um Power Point e visual 

em nossa rede social, vai ter pessoas participando mais. Um terceiro ponto é a relação 

da ação da parceria do privado, das empresas, que esta região tem muito, junto com 

as ações municipais. Não temos nenhuma ação com a Berrini inteira, por exemplo. 

Poderíamos pensar em criar um canal com empresas porque não falamos apenas com 

moradores, mas com quem trabalha na região. Seria interessante as empresas saberem 

que existe um canal público, como o nosso, para também interagir com o público 

maior. As empresas desconhecem esse canal. 

RÉGIS GABRIEL – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Existe a 

Conexão Berrini, que congrega empresários, líderes comunitários, membros de 

associações, policiais, funcionários da Prefeitura e cidadãos interessados em melhorar 

a Berrini (e seu entorno). 
 
FLÁVIA COLLAÇO – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: Vou me 

engajar em dar seguimento às propostas do PLOA e tentar cumprir com o balanço do 

Carnaval, pois está dando mais trabalho do que imaginei. E até hoje não obtive resposta 

do ofício que encaminhamos para a Subprefeitura. 
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GILBERTO GUIMARÃES – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Gosta-

ria de montar uma espécie de workshop com todos os 32 CPMs, para discutir metodo-

logia de trabalho, para unificar nossas demandas e montar forças para apresentar à 

Prefeitura. Se fosse possível ter um Conselho dos conselhos temos mais força para e-

xecutar nossas propostas. Para o 2º semestre gostaria de conhecer a Subprefeitura, fa-

zer uma visita monitorada. Não conheço a estrutura, qual setor faz o quê. Gostaria de 

colocar o pé no chão. 
 
RÉGIS GABRIEL – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: comenta que a 

proposta de reunir os CPMs vai ao encontro da mesma apresentada pelo conselheiro 

TONY PEIXOTO. E ressalta que já foi feito algum trabalho em conjunto com outros 

CPMs, fizemos reunião virtual com vários CPMs da cidade, da qual resultou em um pro-

cesso administrativo instaurado de um ofício conjunto de vários CPMs, contrários a por-

taria que revogou os regimentos internos dos Conselhos Participativos. Complementa 

que, no início do ano, compartilhou um material de estudo que contempla as responsa-

bilidades de tudo que faz e dos setores internos da Subprefeitura e a lista das centenas 

de equipamentos públicos da região da Subprefeitura de Pinheiros (Abastecimento, 

Assistência e Desenvolvimento Social, Cultura, Escolas, Esportes, Parques, Praças, Sa-

úde, Transportes – Linhas e Itinerários). Comenta que no ano passado foi solicitada uma 

visita monitorada e a Subprefeitura institucionalmente negou o acesso. 
 

MAURÍCIO RAMOS DE OLIVEIRA – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL: Adicionando aos comentários do RÉGIS GABRIEL para o GILBERTO GUI-

MARÃES, lembro que na época da Subprefeita Juliana Natrielli também solicitamos 

essa visita e foi negada. Porém, seria importante que nós, como conselheiros, fôssemos 

acolhidos. Sobre os projetos para o 2º semestre, estamos aqui com o conselheiro par-

ticipativo do Jabaquara, MAURO ALVES DA SILVA e falou da Operação Urbana Faria 

Lima. Eu sugiro que acompanhássemos a Operação Urbana Faria Lima. Eu acho impor-

tantíssimo abordarmos esse tema, que impacta demais a nossa região. Há muitos inte-

resses, tanto imobiliários como de moradores que vão sofrer uma mudança incrível na 

vida deles. Podemos convidar alguém da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ur-

bano, FERNANDO BARRANCOS CHUCRE ou JOSÉ AMARAL WAGNER NETO, para que 

possa nos apresentar esta operação urbana. Sou do Conselho Municipal de Política Ur-

bana (CMPU) e, em dois anos e meio que estou, nunca citaram ou fizeram apresentação 

desta operação urbana. Sobre a criação do GT Meio Ambiente, estou à disposição. A-

lém dos temas composteiras e resíduos, este GT pode abordar assuntos como calçadas 

e permeabilidade do solo urbano. Podemos chamar pessoas especialistas nestes temas 

e fazermos eventos, lives (vídeos ao vídeo). 
 

RÉGIS GABRIEL – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: ressalta então, 

mais duas propostas de trabalho do MAURÍCIO RAMOS (chamar também alguém do 

poder público, da SMDU, sobre a Operação Urbana Faria Lima, fazer um evento e fazer 

o GT Meio Ambiente) e lembra que em 2019 o CPM Pinheiros recebeu uma arquiteta 

cuja tese de mestrado foi sobre a Operação Urbana Faria Lima.  
Lembrou que o CPM Pinheiros está inscrito na Virada Sustentável do ano de 2020, que 

é um movimento de mobilização para a sustentabilidade que organiza o maior festival 

sobre o tema no Brasil.  

 

NEIVA OTERO D´ALMEIDA – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: Para 

o 2º semestre, além das atividades já listadas aqui, podemos reservar um espaço para 

Diálogos Abertos trazendo especialistas. Podemos elencar alguns temas que são im-

portantes para os bairros como consumo consciente e reciclagem, pois se recicla muito 

pouco. Tudo começa com comprar menos e reciclar mais. Também podemos dialogar 

sobre operações urbanas como os PIUs (Projetos de Intervenção Urbana) e a Operação 

Faria Lima. Poderíamos escolher 2 ou 3 temas e trazer especialistas para apresentar 

ideias e dialogar com munícipes. 
 

NELSON DE SOUZA PINTO NETO – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL: Gostaria de abordar no 2º semestre a questão da divulgação do nosso 
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conselho para os quatro distritos. Pretendo ampliar a divulgação do nosso trabalho nos 

quatro distritos, em especial no Jardim Paulista e Itaim Bibi, pelo qual fui eleito. Nossa 

gestão já foi muito prejudicada por conta da pandemia. Se era difícil tirar o munícipe 

de casa às 19h para vir à Subprefeitura, agora com as reuniões virtuais, podemos 

divulgar de forma mais eficiente. Falta também interesse dos munícipes em participar 

da sua região. A questão do meio ambiente é importante. E já me comprometi com o 

EDER LEITE E MAURÍCIO RAMOS. Outros temas importantes para se discutir são a 

Operação Urbana Faria Lima, a Operação Urbana Águas Espraiadas, o Plano de 

requalificação da Avenida Santo Amaro, o Metrô na Joaquim Floriano, como será feita 

essa intervenção?  

 

PAULO ANDREA BENETTI - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: 

Consolidação do nosso relatório sobre o PLOA e acho legal a proposta dos Diálogos 

Abertos, tomando cuidado para que não vire um palanque eleitoral. 

 

ROSANA CARAMASCHI – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: Acho ba-

cana termos atividades extras. Sou muito simpática ao que o MAURÍCIO RAMOS colo-

cou e vou pensar em mais alguma coisa.  
 
ANTONIO PEIXOTO - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Escutando 

todos vocês, vejo que precisamos ganhar marketing. Nosso marketing precisa evoluir, 

para termos musculatura. Para sermos ouvidos pela sociedade, precisamos ter 

autoridade. Entender realmente os problemas do nosso bairro e agir, ter respostas que 

venham das demandas da população. Acho que deveríamos montar um dossiê com as 

quatro grandes áreas: Educação, Logística, Saúde e Segurança. Montar uma carta, 

simples e objetiva, com as demandas necessárias da população e convidar os 

prefeitáveis para uma explanação de seus programas. E pediríamos para assinarem 

esta carta como um compromisso. E saber o que o prefeitável está pensando como seu 

plano de trabalho/governo. Saber o que o prefeitável acha das Subprefeituras, qual é 

a ideia deles de como trabalhar com as Subprefeituras. É uma oportunidade que só 

temos de 4 em 4 anos e botar esta carta na mão do futuro prefeito. E poderíamos acessar 

os candidatos a vereador, aqueles ligados a estes bairros, para que também assinem 

este compromisso. Os candidatos vão querer vir aqui porque há muito voto. Outro 

ponto, a gente tem de trazer os empresários para as lives (vídeos ao vivo). Mas temos 

de ter alguma coisa para mostrar, uma carta de intenções, mostrar o que vai ajudar. 

FABIANO SANNINO – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: A ideia de 

trazer os prefeitáveis é muito legal, mas existe uma prática entre os elegíveis, que eles 

não gastam o tempo deles com coisa pequena. Eu fui presidente da Associação de ex-

alunos do Instituto Mauá de Tecnologia, e chegamos a trazer alguns presidenciáveis. E 

os candidatos tomam cuidado sobre o perfil do público do evento. Complementa a 

proposição sobre eventos, com sugestão de parcerias com empresas privadas, 

universidades e escolas da região, criando um canal de comunicação, ganhando 

espaço, parceria e ação. Adiciona a ideia de convidar para Lives (vídeos ao vivo) 

funcionários da prefeitura para apresentar sua área e o que faz, mantendo um canal de 

comunicação ativo com informações periódicas.  

MAURÍCIO RAMOS DE OLIVEIRA – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL: acho muito bacana a gente poder ganhar visibilidade e ter mais 

musculatura. A questão do Marketing, quando entramos num Conselho Participativo, a 

gente já deve ter sido conhecido de alguma maneira para chegar aqui. Um Conselho 

Participativo é uma coisa cidadã, uma coisa voluntária e foge um pouco do tema 

corporativo. Já a Operação Urbana Faria Lima, quando você tem um munícipe 

chamando a gente para fazer alguma coisa sobre este tema, é importante discutirmos. 

Por isso esta minha sugestão, já o tema do Meio Ambiente é muito relegado, temos 

enchentes na cidade porque não discutimos isso, passamos anos pavimentando a 

cidade, num crescimento urbano super desordenado. Se a gente conseguir trazer 

candidatos a prefeitos para falar seria incrível, se conseguirmos, vamos ter um 

diferencial. 
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VITOR RICARDO FERREIRA VELOSO - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL: Gostei da ideia do TONY PEIXOTO e o que mais gostei foi o termo de 

compromisso. Se realmente os candidatos assinarem um termo do que falaram, 

teremos munição sem tamanho. Outra coisa que queria propor, é convidar algum 

professor de políticas públicas para explicar o papel do vereador, do que ele pode ou 

não fazer. Para informar mais a população na eleição. E pedir a todos para divulgar as 

lives (vídeos aos vivos) do mês com antecedência para seus contatos. 

 

ROSANA CARAMASCHI – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: afirma 

que achou a ideia muito legal, sensacional, importante. Lembra que os vereadores 

Eduardo Suplicy e Daniel Annenberg são moradores da região e ela tem certeza de 

que estariam dispostos a vir ao Conselho e prestar contas. Imagino que ambos devem 

concorrer à reeleição. 

RÉGIS GABRIEL – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: lembra que nos 

Diálogos Abertos, no ano passado, em 2019, o Conselho Participativo de Pinheiros 

recebeu o vereador e então Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia Daniel 

Annenberg, os vereadores Gilberto Natalini, Nabil Bonduki e Police Neto, todos 

falando sobre temas importantes da cidade. 

d) Diálogo aberto com munícipes, conselheiros participativos e o Coordenador de 

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

MAURO ALVES DA SILVA – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DO 

JABAQUARA: Boa noite, sou Mauro, conselheiro suplente do CPM Jabaquara. A minha 

pauta aqui em Pinheiros é porque a gente está interligado na questão do monotrilho do 

Jabaquara até o Morumbi, que tem uma interface com a Operação Urbana Faria Lima. A 

minha sugestão é que vocês criem uma comissão permanente para acompanhar essa 

questão da Operação Urbana Faria Lima, do mesmo jeito que a gente está criando uma 

comissão permanente para acompanhar a Operação Urbana Águas Espraiadas. Pessoal faz 

reunião a cada três meses e a gente manda um ofício que leva seis meses para responder. 

Para finalizar, era só para vocês terem na ideia o seguinte: a Operação Urbana não é verba 

orçamentária. Então a gente fica discutindo aí 15 propostas de R$ 20 mil, R$ 10 mil, R$ 50 

mil e nós temos R$ 100 milhões, R$ 150 milhões. No caso do Jabaquara a operação urbana 

era R$ 4 bilhões e às vezes a gente fica preocupado com a formiguinha e deixa passar um 

elefante nas nossas costas. Obrigado. 

Diálogo Aberto sobre os encaminhamentos das demandas trazidas pelos Conselheiros 

Participativos na última reunião extraordinária do dia 10 de junho de 2020. 

1. Demanda da Associação de Moradores da Vila Cordeiro (VIVACORD) – remoção de 

paralelepípedos no cruzamento da Ruas Roque Petrella com João Amaro. 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: isso foi passado para o departamento de Projetos e 

Obras da Subprefeitura, a coordenadora ROSA MARIA CASTRO MENEGALI informou que 

levantaria todos os detalhes e me enviaria por email para que eu pudesse compartilhar a 

resposta com vocês. 

2. Processo administrativo (6012.2020/0012189-5) instaurado do Ofício enviado pela 

conselheira FLÁVIA COLLAÇO referente às ações públicas relacionadas à COVID-19. 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: no dia seguinte da nossa reunião, conversei com o 

Subprefeito ACÁCIO MIRANDA DA SILVA FILHO e ele encaminhou por email aos órgãos 

envolvidos para que, depois, ele compilasse as respostas destes órgãos envolvidos e 

fizesse a resposta. Como a FLÁVIA COLLAÇO comentou que ainda não obteve resposta, 

provavelmente este email não voltou. Vou verificar e darei uma resposta mais concreta à 
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conselheira, informalmente, e depois enviarei uma resposta formal ao Conselho 

Participativo. 

FLÁVIA COLLAÇO – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: informou que a 

demora da Subprefeitura em responder o ofício inviabilizou doações de EPIs 

(Equipamentos de Proteção Individual) que estava organizando. Manifestou sua percepção 

de que a Subprefeitura deu pouco cuidado com as questões que foram encaminhadas 

através do ofício e que talvez nem tenham lido as perguntas. Esse tipo de demanda era 

prioritário neste momento. Esperava pelo menos que respondessem parcialmente o ofício 

para que agíssemos de acordo com a urgência da ocasião, mas eu agradeço por trabalhar 

em busca das respostas para a gente. 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: respondeu que a Subprefeitura de Pinheiros desde a 

primeira semana de emergência recebeu muitas doações de EPIs e acabamos dividindo 

inclusive com a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana. Talvez este tenha sido um 

fator que colaborou para a demora na resposta a este ponto específico do ofício. Não estou 

dizendo que foi isto que aconteceu. 

3. 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. 

 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: Está tendo uma reestruturação na Coordenação de 

Administração e Finanças, mas acredito que para a próxima semana, a gente consegue 

marcar esta reunião. Avisarei uma data e horário de fato.  

 

4.  Visita guiada dos conselheiros participativos à Subprefeitura de Pinheiros. 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: lembro que o JOÃO GRANDE recebeu esta demanda 

no ano passado e vetou a visita à Subprefeitura. Eu, particularmente, não vejo nenhum 

problema. Até porque o CPM é um canal multiplicador da Subprefeitura, podendo replicar 

para o munícipe como a Subprefeitura funciona. Isto diminuiria, por exemplo, em 50% as 

ligações que recebo. Nunca toquei neste assunto com o atual Subprefeito, ACÁCIO 

MIRANDA DA SILVA FILHO, que é uma pessoa mais tranquila em relação a diversos 

assuntos. Me comprometo em conversar com ele para organizar esse tour, em blocos de 

conselheiros. Eu acho importante que os conselheiros tenham a noção da dimensão do que 

faz cada departamento, do que isso é fisicamente, só tendo essa percepção in loco, que 

você entende como a coisa funciona.  

4. Higienização dos logradouros públicos durante a pandemia. 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: em relação aos equipamentos públicos municipais 

pertencentes à Subprefeitura, a limpeza é feita de forma padrão em paralelo às demandas 

recebidas pelo 156. Em relação ao trabalho de desinfecção em locais próximos a hospitais, 

por exemplo, houve momentos em que essas áreas chegaram a ser lavadas 7 vezes por 

dia. Hoje este número é um pouco menor, chega a 4, 5 vezes por dia. Existe uma meta 

diária a ser atendida que hoje varia entre 4 a 5 vezes ao dia em locais próximos a hospitais. 

Os outros locais públicos são limpos de acordo com o cronograma que fica a cargo da 

empresa prestadora de serviço que é a Eccos Ambiental. 

ANTONIO PEIXOTO - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: pergunta se os 

hospitais têm ciência deste tipo de limpeza e RENATO responde que o administrador tem 

conhecimento do cronograma de limpeza, mas que não é possível garantir horários fixos 

da lavagem. TONY PEIXOTO acha importante ter uma resposta mais assertiva sobre a 

questão dos horários para que possa responder aos munícipes quando questionado. 
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RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: sugere a TONY PEIXOTO que envie um ofício à 

Subprefeitura para que esta forneça as informações detalhadas desta prestação de serviço, 

elencando, inclusive locais específicos se for necessário.  

5. Ofício da Organização da Sociedade Civil CicloCidade - Associação dos Ciclistas 

Urbanos de São Paulo enviado pela conselheira DEINY COSTA para a Secretaria de 

Mobilidade e Transportes e Companhia de Engenharia de Tráfego. 

DEINY COSTA – CONSELHEIRA PARTICIPATIVA MUNICIPAL: Ainda não tive 

resposta e não peguei o protocolo correspondente.  

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: pergunta se há um número de protocolo e sugere que 

pode ser interessante emitir um convite a um representante da CET ou até mesmo para o 

presidente da CET, para que eles encaminhem um representante da Companhia de 

Engenharia de Tráfego ou da Secretaria de Mobilidade e Transportes, para que participem 

das reuniões do CPM.  

6. Demanda referente a aumento das calçadas com urbanismo para garantir 

distanciamento das pessoas na pandemia. 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: Parece que não há nenhum projeto ou estudo neste 

sentido para este tipo de ampliação de circulação de pedestres. RENATO sugere que o 

CPM formalize de forma oficial para a Secretaria de Mobilidade e Transportes essa 

preocupação, no sentido de criar um diálogo sobre este tema. Ele informa que o 

Subprefeito, o Chefe de Gabinete e ele participam de um grupo de apoio aos estudos 

sobre a retomada de atividades e as Secretarias estão receptivas a novas ideias para 

adaptação.  

7. Pedido de apoio à Subprefeitura para solucionar ato de vandalismo (pixação) na igreja 

Nossa Senhora do Monte Serrat, Largo de Pinheiros. 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: Como já comentado na reunião anterior, eles 

chegaram a entrar em contato sim, mas a Subprefeitura não tem legalmente como apoiar 

nesse sentido por se tratar de imóvel privado. 

EDER LEITE – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: pergunta se existiria 

possibilidade de destacar uma base de segurança especial para a Igreja em dias de 

manifestações públicas. Parece que o vandalismo acontece com frequência em quase 

todas as manifestações que acontecem na região do Largo da Batata. 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: explica que, ainda que se monte uma base na área é 

complicado fazer o controle dos manifestantes dentro de uma multidão. Seria o caso de 

encaminhar um pedido para a Polícia Militar. Quanto a questão do tombamento, ainda não 

há informação segura se a igreja é tombada ou não.  

EDER LEITE – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Vou fazer a pesquisa no 

Geosampa, portal de ampla disponibilização de dados geoespaciais da Cidade de São 

Paulo, e se não der eu posso perguntar para o padre. 

8. Encaminhamento de relatórios de zeladoria com atividades mensais realizadas:  

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: Estão sendo produzidos e a compilação do relatório 

das atividades de zeladoria do primeiro semestre está em fase final, provavelmente na 

segunda semana de julho estará pronto e assim que terminado será encaminhado ao CPM. 

Quanto a um relatório mensal eu vou comentar com o pessoal da Coordenadoria de 

Projetos e Obras. 
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9. Manutenção de uma praça pequena em Alto de Pinheiros, a Praça Gastão Cruls. Lixeiras 

nos postes lotadas e varrição de ruas em Alto de Pinheiros. 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: Sobre a Praça Gastão Cruls foi enviada a equipe para 

a manutenção e limpeza. Já havia sido solicitado à empresa prestadora de serviço e será 

verificado se o que ocorre é a lixeira ser pequena para a demanda existente na região. 

RENATO pede que, se possível, seja enviada uma lista de endereços onde as lixeiras 

lotadas ocorrem com mais frequência.  

GILBERTO GUIMARÃES – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: As equipes 

fizeram a manutenção e limpeza da Praça Gastão Cruls e a comunidade local agradeceu.  

10. Lixeiras lotadas na Vila Beatriz e obras de desassoreamento no Córrego das Corujas e 

impactos negativos. 

RENATO OLIVEIRA GOMES - COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: O mesmo encaminhamento citado acima foi feito para 

a Vila Beatriz. Sobre a obra de desassoreamento no Córrego das Corujas, foi encaminhado 

ao departamento responsável, Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento 

Urbano, coordenadora DORANEY SANTANA DE OLIVEIRA, para que elabore os 

procedimentos de fiscalização e possa dar para a gente uma atenção específica. 

MAURÍCIO RAMOS DE OLIVEIRA – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: 

queria agradecer pois as lixeiras na Rua das Tabocas e na Rua Miguel Rodrigues foram 

esvaziadas e sobre a obra de desassoreamento no Córrego das Corujas queria agradecer 

pelo atendimento que você dá para a gente. 

11. Ajuda sobre protocolos no SP 156 sem solução em outra Subprefeitura, a Subprefeitura 

de Santo Amaro, um deles sobre fechamento irregular de via:   

RENATO OLIVEIRA GOMES – COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: pede que seja enviado o número do protocolo para 

que ele possa encaminhar para a Subprefeitura em questão. 

NELSON DE SOUZA PINTO NETO – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: 

pergunta se a visita guiada à Subprefeitura de Pinheiros poderá ser filmada para efeito de 

colocar nas nossas redes sociais? 

RENATO OLIVEIRA GOMES – COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: precisaria ver com a nossa assessora jurídica, 

SANDRA DANIELA MENA DA SILVA.  

12. Posição sobre fiscalização de obra na rua Conceição de Monte Alegre, Distrito do Itaim 

Bibi:  

RENATO OLIVEIRA GOMES – COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: Verifiquei com Subprefeito que informou que a obra 

não foi autorizada. Foi encaminhado para o departamento de fiscalização para que proceda 

com a análise de novo embargo ou aplicação de multa. Lá é uma zona residencial, onde o 

proprietário declarou uma construção unifamiliar, mas na verdade tem uma conotação 

para outra destinação, por este motivo ela já tinha sido embargada uma vez e se a obra 

está ativa hoje, ela não deveria estar. 

NELSON DE SOUZA PINTO NETO – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: 

só um adendo, o que me foi passado, o proprietário solicitou um alvará para reforma 

emergencial, quando há riscos de ruptura. Comenta que enviará informação sobre outra 

obra irregular na Rua Ribeiro do Vale, no Brooklin Novo. 

13. Andamento sobre terreno ocupado na rua Convenção de Itu (terreno ocupado) no 

Jardim Paulista:  
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RENATO OLIVEIRA GOMES – COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: Há uma discussão avançada com a Ecoss Ambiental 

que pediu o espaço para que fosse feita a sede do operacional, escritório logístico deles 

na região.  

14. Sobre Tapa-Buracos e a solicitação de cronograma do Programa Cata Bagulho. 

PAULO ANDREA BENETTI - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Sobre o 

Tapa-Buracos, no dia seguinte da reunião do dia 10 de junho, os buracos da Rua Roque 

Petrella e da rua paralela foram tapados. 

RENATO OLIVEIRA GOMES – COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: A página da Subprefeitura já está atualizada com 

todas as informações sobre o Programa Cata Bagulho. Eu conversei com a nossa assessora 

de comunicação ALLINE KARIN TOLEZANO, e ela me deu um arquivo atualizado com o 

cronograma, os dias, horários e ruas. A página da Subprefeitura está atualizada com esta 

informação também. 

15. Atualização do site institucional do CPM Pinheiros (Processo Administrativo número 

6067.2019/0021828-5), retirada do endereço de e-mail do Conselho Participativo da 

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

sobre zeladoria e fiscalização da Subprefeitura de Pinheiros. 

RENATO OLIVEIRA GOMES – COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: O site da Prefeitura, na área tecnológica, tem alguns 

problemas crônicos de atualização, mas o site institucional da Subprefeitura de Pinheiros  

está sendo atualizado e em breve estará com todos os dados completos.  

VITOR RICARDO FERREIRA VELOSO - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL: Foi solicitado por munícipe durante a nossa reunião virtual/remota o 

endereço URL (link) das reuniões virtuais/remotas do CPM no site da Subprefeitura de 

Pinheiros. Isso foi determinado na portaria da Secretaria Especial das Relações Sociais. 

RENATO OLIVEIRA GOMES – COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: Tivemos três reuniões, nas últimas três semanas, 

neste mês de junho do Conselho Participativo, isto ficou a desejar, mas será providenciado 

para a próxima reunião. 

16. Liberação de endereços em algum dos dados do SP156, pois o conselheiro 

participativo VITOR VELOSO fez um levantamento sobre calçadas e está faltando 

endereços nos dados. 

RÉGIS GABRIEL – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Eu fiz contato com 

algumas pessoas da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia e passei esta 

orientação ao conselheiro participativo VITOR VELOSO para entrar no E-SIC (Sistema 

Eletrônico de Acesso à Informações ao Cidadão -  https://esic.prefeitura.sp.gov.br). 

VITOR RICARDO FERREIRA VELOSO - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL: as minhas solicitações estão em evolução no E-SIC - Sistema Eletrônico de 

Acesso à Informações ao Cidadão. 

17. Regras para combate à pandemia em polos centrais, cheias de empresas e munícipes 

e com áreas de alimentação, food trucks e praças de alimentação na retomada das 

atividades. Demanda do Conselheiro Participativo FABIANO SANNINO.  

RENATO OLIVEIRA GOMES – COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: No próximo dia 6 de julho, retornam as atividades de 

bares, restaurantes, lanchonetes, salões de beleza e centros de estética. Todos 

obedecendo um protocolo e um determinado período do dia. Food trucks ainda não estão 

liberados. Reuniões com este setor estão programadas para a próxima semana. Portanto, 

a questão dos restaurantes para que atendam estes centros empresariais que retornarão 

às atividades, começa a partir do dia 6 de julho. 
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18. Demanda de reunião com a SERS sobre oficio e instauração de processo administrativo 

referente à portaria que revoga os regimentos internos dos 32 CPMs.  

RÉGIS GABRIEL – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Foi criado um 

processo administrativo no mês de junho, numero 6012.2020/0017365-8, instaurado de um 

ofício aprovado por mais de 10 CPMs da cidade de São Paulo, contestando a validade da 

portaria que revoga os regimentos internos dos 32 CPMs. Foi solicitada uma reunião com 

a Secretaria Especial de Relações Sociais para que a questão seja solucionada de forma a 

restabelecer a autonomia dos Conselhos Participativos da cidade. 

19. Possível representação no Ministério Público sobre o Hospital Panamericano. 

RÉGIS GABRIEL – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Ainda não 

confeccionamos a minuta da representação ao MP, mas espera-se que trabalhemos para 

isto. 

CONSELHEIROS DEINY COSTA, EDER LEITE, FLÁVIA COLLAÇO, NEIVA OTERO, 

ROSANA CARAMASCHI, VITOR VELOSO não têm nada a acrescentar e desejam uma 

boa noite à todos. 

GILBERTO GUIMARÃES - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Solicito a 

criação de uma pequena praça ou rotatória com base no conceito de jardim de chuva no 

cruzamento entre as ruas Professor Túlio Ascarelli e Alvilândia. A rua Professor Túlio 

Ascarelli abre como se fosse um leque na Rua Alvilândia, então a distância de um ponto 

até o outro ponto da rua é muito grande e ali perto tem um colégio, isso dificulta muito o 

trânsito de pedestres. A região ficará agradecida, pois é uma atitude que diz respeito ao 

meio ambiente. 

NELSON DE SOUZA PINTO NETO – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: 

estou olhando no portal GeoSampa e se não me engano a igreja matriz da Paróquia Nossa 

Senhora do Monte Serrat, no Largo da Batata, é tombada sim. Vou mandar um arquivo PDF 

no grupo. Agradeço a todos e uma boa noite. 

MAURÍCIO RAMOS DE OLIVEIRA – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: 

Temos um levantamento de outros pontos onde podem ser instalados jardins de chuva e, 

com isso, ser o início de um programa de permeabilidade do solo aqui na região. Se a 

Subprefeitura tiver interesse podemos compartilhar este mapeamento que foi realizado. 

Sobre a visita guiada na Subprefeitura de Pinheiros eu não via de que maneira os 

conselheiros participativos poderiam representar algum perigo a respeito de passarmos 

qualquer tipo de informação. 

RENATO OLIVEIRA GOMES – COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: solicita ao MAURÍCIO RAMOS que estas informações 

sejam agrupadas e enviadas. No ano passado, eu conversei com o DIEGO RAMOS LAHOZ, 

conselheiro do CADES-PI, que ao invés de se colocar latões de lixo/concreto nas laterais 

das saídas das garagens dos prédios residenciais em Pinheiros, para que as pessoas não 

estacionem ali, ele tem um projeto de se criar vagas verdes/jardins de chuva no próprio 

leito carroçável.  

MAURÍCIO RAMOS DE OLIVEIRA – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: 

o projeto é do ambientalista, paisagista, ativista e plantador de árvores, NIK SABEY. Quem 

faz o projeto de drenagem é o FERNANDO SASSIOTO, engenheiro hídrico. Posso convidar 

os três para montarmos esse mapeamento e tocar algum projeto via GT do Meio Ambiente, 

já que o CADES-PI não está ativo. 

PAULO ANDREA BENETTI - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Quer 

saber se existe algum projeto de rua de lazer na região do Brooklin. 

RENATO OLIVEIRA GOMES – COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: informa que todos os projetos de rua de lazer estão 

paralizados por conta da pandemia. E solicita indicação das ruas interessadas. No ano 

passado, a Supervisão de Esportes e Lazer da Subprefeitura de Pinheiros recebeu uma 
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demanda da Secretaria para implantarmos mais ruas de lazer. Todas as vezes que tentamos 

implantar uma rua de lazer na região, tomamos uma negativa dos moradores da rua, 

porque eles entendiam que a rua de lazer favorecia que pessoas estranhas pudessem 

monitorar residências e assim promover assaltos. Acabamos não promovendo mais ruas 

de lazer, acho que só temos uma rua de lazer, próximo ao Beco do Batman e Rua Medeiros 

de Albuquerque. 

ANTONIO PEIXOTO - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Deseja saber 

como o CPM pode ser informado sobre casos como o dos fiscais da Subprefeitura de 

Pinheiros acusados de suborno, devido ao comércio na calçada estar proibido. 

RENATO OLIVEIRA GOMES – COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: informa que, sempre que há uma denúncia, existe 

uma comissão de apuração preliminar que verifica se há culpabilidade ou não. Este 

relatório segue para o Subprefeito que é quem determina a punição, caso necessário. Este 

processo que você citou, está correndo de forma sigilosa, no final do resultado disso, 

conseguimos passar ao Conselho Participativo. Os envolvidos neste caso, tanto os 

servidores de carreira, como os das equipes terceirizadas subordinadas, foram trocados. 

JEAN CARLOS MARTINS DO VALE - CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 

DE SÃO MATEUS: Boa noite, muito obrigado pelo espaço, eu gostaria de um auxílio do 

VITOR VELOSO, para que ele possa entrar em contato comigo posteriormente, para tirar 

algumas dúvidas. 

 

RÉGIS GABRIEL – CONSELHEIRO PARTICIPATIVO MUNICIPAL: Queria solicitar a 

publicação da ata no Diário Oficial, que já foi aprovada pelos conselheiros participativos e 

enviada por email e também solicitar as gravações das quatro reuniões realizadas no 

software escolhido pela Administração Pública, Microsoft Teams. Agradeço ao nosso host, 

RENATO OLIVEIRA GOMES, e desejo uma boa noite à todos. 

RENATO OLIVEIRA GOMES – COORDENADOR DE GOVERNO LOCAL DA 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS: O pessoal de informática está buscando as gravações 

das reuniões, pois o login da Microsoft Teams que estamos usando é usado para várias 

Subprefeituras. Eu queria parabenizar vocês pelo seguinte, eu mexo com a coisa pública 

já há muito tempo, eu acompanho muito a questão dos Conselhos Participativos e raríssima 

vezes eu encontrei uma organização e uma disposição, como eu vejo nesta gestão deste 

Conselho Participativo. A gestão anterior também era muito participativa e muito 

organizada. Mas essa está se saindo até um pouco melhor que a anterior. Então eu queria 

registrar os parabéns para vocês e via de regra, o Conselho Participativo é o lugar onde 

eu, como agente público, vou para levar porrada, mas a nossa relação tem sido bastante 

construtiva e eu acho que a gente pode melhorar ainda mais. Vocês estão indo numa toada 

bem bacana, que eu acho que é aquilo que é proposto para o Conselho Participativo. 

Desejo uma boa noite à todos, foi uma ótima reunião e vamos em frente. 

e) Eleição da mesa diretora do 2° Segundo Semestre do Conselho Participativo da 

Subprefeitura de Pinheiros, Mandato 2020-2021. 

Fica registrado que na última semana de julho, em nossa próxima reunião ordinária, 

que vai ser no dia 29 de julho de 2020, o primeiro item da pauta, além da aprovação da 

ata desta reunião, será a eleição da mesa diretora (Coordenação e Secretaria) do CPM 

Pinheiros para o 2º semestre de 2020.  

Teremos esta eleição daqui a um mês, possibilitando uma reflexão e diálogo entre os 

conselheiros participativos. Por enquanto, o único candidato que se manifestou à 

coordenação do CPM Pinheiros no 2º semestre de 2020 é o conselheiro participativo 

Vitor Ricardo Ferreira Veloso.  

 

f) Deliberação final, do Conselho Participativo da Subprefeitura de Pinheiros, das 

15 propostas para o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2021, que irão 

a votação popular na plataforma de participação da Prefeitura. 

 
Código Identificador: 2692  
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Votaram nesta proposta os Conselheiros Participativos: Antonio José Brandão Peixoto, 

Cecilia Fernandes, Eder Ferreira Leite, Fabiano Sannino, Neiva Otero D´Almeida, 

Paulo Andrea Benetti, Régis Gabriel, Rosana Caramaschi (somando 9 votos). 

Subprefeitura: Pinheiros  

Tema informado: Saúde 

Nome do Munícipe: Régis Gabriel 

Contribuição: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 

DENTRO DA NOSSA REGIÃO. 

Reabertura total do Hospital Sorocabana, do Hospital Panamericano que pertence ao 

Governo do Estado de São Paulo e funcionamento pleno do Hospital Universitário da 

USP. 

O Hospital Universitário é um serviço estruturado e pronto para uso com 2.000 

residentes da USP e com concurso realizado para contratação de outras categorias, 

bastando apenas sua convocação para posse. Hoje, apenas presta serviços parciais das 

7:00 às 19:00, podendo disponibilizar outros 256 leitos se sair da categoria 

referenciado e abrir 24 horas - ou seja, sem nenhum custo adicional de infraestrutura, 

mas tão somente para mobilização de pessoal/mão de obra especializada. 

 

 

Código Identificador: 2732  

Votaram nesta proposta os Conselheiros Participativos: Deiny Façanha Costa, Cecilia 

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

Gilberto Cavalieri Guimarães, Mauricio Ramos de Oliveira, Vitor Ricardo Ferreira 

Veloso (somando 8 votos). 

Subprefeitura: Pinheiros 

Tema informado: Direitos Humanos e Cidadania 

Nome do Munícipe: Thomas Wang (USP) 

Contribuição: Instalar bebedouros públicos, pias e banheiros públicos para que 

possam atender a população em situação de rua e esta possa ter um pouco mais de 

dignidade. São recorrentes as reclamações de sede porque os comércios se recusam 

a oferecer um copo d’água, e a falta de pias para a higiene mais básica faz com que 

muitos não consigam nem pedir emprego devido à dificuldade de se manter limpos. 

Além disso, a instalação de banheiros e bebedouros públicos pode melhorar a higiene 

da população em geral, que poderá lavar as mãos e beber água, evitando a 

disseminação de doenças como o coronavírus. 

 

Código Identificador: 2716   

Votaram nesta proposta os Conselheiros Participativos: Antonio José Brandão Peixoto, 

Cecilia Fernandes, Deiny Façanha Costa, Eder Ferreira Leite, Mauricio Ramos de 

Oliveira, Neiva Otero D´Almeida, Paulo Andrea Benetti, Rosana Caramaschi (somando 

8 votos). 

Subprefeitura: Pinheiros 

Tema informado: Transportes e mobilidade 

Nome da Munícipe: Deiny costa (CPM Pinheiros)  

Contribuição: Segundo a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU/2012) e o 

Plano de Mobilidade do Município de São Paulo (PlanMob/2015), os modos não 

motorizados devem ser priorizados por promover ganhos ambientais, econômicos, 

sociais e de saúde. Dessa forma, solicito que os modos a pé e bicicleta sejam 

efetivamente priorizados através de incentivos à população utilizar esses modos e 

aumento do espaço para deslocamentos seguros. O espaço de calçadas deve ser 

ampliado principalmente em vias de comércio e fluxo de transporte coletivo, como  a  

Rua  Teodoro  Sampaio  e  Av.  Augusta, seguindo as diretrizes de desenvolvimento do 

Plano Diretor Estratégico (PDE/2014). A ampliação da infraestrutura cicloviária é 

essencial, especialmente no distrito de Pinheiros, já que a atual infraestrutura não 

comporta o fluxo crescente de ciclistas. Também é preciso proporcionar segurança 

para os ciclistas através de vias seguras para seu deslocamento com sinalização 

horizontal e vertical devidas, asfalto em bom estado e controle da velocidade dos 

veículos motorizados. Proporcionar maior espaço para mobilidade ativa é essencial 

especialmente no período pós-pandemia. 
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Código Identificador: 2690  

Votaram nesta proposta os Conselheiros Participativos: Antonio José Brandão Peixoto, 

Cecilia Fernandes, Eder Ferreira Leite, Mauricio Ramos de Oliveira, Neiva Otero 

D´Almeida, Paulo Andrea Benetti, Rosana Caramaschi (somando 7 votos) 

Subprefeitura: Pinheiros 

Tema informado: Saneamento 

Nome do Munícipe: Régis Gabriel 

Contribuição: 1. PROGRAMA DE COMBATE ÀS ENCHENTES ATRAVÉS DE 

INTERVENÇÕES DE MENOR PORTE OU USO DE INFRAESTRUTURA VERDE. 

A soma dos efeitos do conjunto dessas ações de combate às enchentes, trabalham 

positivamente na drenagem urbana, permitindo reduzir o volume das águas das 

chuvas que causam as enchentes urbanas. 

- Abandono da prática de canalização e retificação de córregos que podem 

potencializar as enchentes; 

- Boa cobertura e disseminação de bosques florestados urbanos (espaço urbano 

tomado por árvores de pequeno, médio e grande portes - piscinões verdes) onde a 

maior parte do volume das chuvas é retido; 

- Calçadas com pisos drenantes, canteiros verdes das calçadas que funcionam como 

eficientes retentores de água das chuvas e jardins de chuva; 

-  Desestímulo ao crescimento urbano por espraiamento geográfico, pois aumentam as 

áreas impermeabilizadas e podem chegar a comprometer nossos mananciais; 

- Dispositivos simples de captação e tratamento das águas de chuva incidentes sobre 

os telhados; 

- Incentivo ao aumento de pisos drenantes em numerosos estacionamentos, pátios, etc; 

- Redução do assoreamento - acúmulo de sedimentos e detritos - das drenagens, 

combatendo através de fiscalização, a erosão e o lançamento irregular de lixo e entulho 

de construção civil; 

- Reservatórios domésticos e empresariais de acumulação/infiltração de águas de 

chuva; 

- Valetas/sargetas drenantes de acumulação e infiltração; 

 

Código Identificador: 2654  

Votaram nesta proposta os Conselheiros Participativos: Cecilia Fernandes, Deiny 

Façanha Costa, Fabiano Sannino, Paulo Andrea Benetti, Rosana Caramaschi e Vitor 

Ricardo Ferreira Veloso (somando 6 votos) 

Subprefeitura: Pinheiros 

Tema informado: Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Nome do Munícipe: João Batista Magalhães Prates (UNIFESP)  

Contribuição: Uma reportagem foi exibida pela TV câmara de São Paulo a respeito de 

um projeto de hortas urbanas em terrenos ociosos da cidade, a cargo de uma 

subprefeitura em parceria com associações, cooperativas e sobretudo uma empresa 

municipal que converte as sobras de podas das árvores da cidade em adubo 

(https://www.youtube.com/watch?v=NfEM6biWbSs). Esse projeto é importante em 

múltiplos  

sentidos. Gera renda e emprego aquecendo a economia da cidade a partir de um 

relativamente baixo investimento, além de contribuir para a segurança e saúde 

alimentar, a redução de custos para o consumidor e para a administração pública (essa 

produção poderia abastecer as escolas e demais repartições públicas por exemplo), a 

educação e equilíbrio ambiental. O projeto faz cumprir a lei da função social da 

propriedade, ao mesmo tempo. O potencial de ganho de escala é enorme, se houver 

um esforço conjunto em toda subprefeitura por reproduzir o caso mostrado em 

reportagem, organizando os interessados em produzir e  

cuidando de todas as fases integradas da cadeia de produção, do fornecimento de 

sementes ao local da cidade em que se instalarão novas feiras. 

 

Código Identificador: 2672  

https://www.youtube.com/watch?v=nfem6biwbss/
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Votaram nesta proposta os Conselheiros Participativos: Cecilia Fernandes, Deiny 

Façanha Costa, Fabiano Sannino, Gilberto Cavalieri Guimarães, Paulo Andrea Benetti, 

Vitor Ricardo Ferreira Veloso (somando 6 votos) 

Subprefeitura: Pinheiros 

Tema informado: Meio Ambiente 

Nome da Munícipe: Viviane Maximino (Coletivo Vilas Beija) 

Contribuição: Sugiro implantação de COMPOSTEIRAS COMUNITÁRIAS em todas as 

praças dos bairros da sub, acompanhadas   de   trabalho   educativo   para   

conscientização   dos   munícipes.   As   COMPOSTEIRAS COMUNITÁRIAS de resíduos 

orgânicos domésticos são previstas na Lei de Resíduos Sólidos e são uma ótima 

maneira diminuir em cerca de 50% o lixo que vai para os aterros. Além disso é possível 

produzir composto que servirá de adubo para hortas e jardins. O trabalho comunitário 

também estimula ações solidárias e de cidadania. Há muito material disponivel para 

aprendizado. O Coletivo Vilas Beija já vem implantando COMPOSTEIRAS 

COMUNITÁRIAS com sucesso e poderá assessorar esta implantação. 

 

Código Identificador: 2684  

Votaram nesta proposta os Conselheiros Participativos: Cecilia Fernandes, Deiny 

Façanha Costa, Flavia Mendes De Almeida Collaço, Mauricio Ramos de Oliveira, Neiva 

Otero D´Almeida, Régis Gabriel (somando 6 votos) 

Subprefeitura: Pinheiros  

Tema informado: Saneamento 

Nome da Munícipe: Flávia Collaço (CPM) 

Contribuição: Queremos 100% de cobertura de esgoto e de acesso a água limpa 

Especialmente na situação atual, ficou clara a importância do saneamento ambiental 

para além do combate já sabido de doenças como a hepatite A, febre tifóide, febre 

amarela, diarreia, cólera, amebíase e malária, visto que essas enfermidades podem 

ser provocadas pelo contato com o esgoto (parasitas presentes em dejetos humanos), 

consumo de alimentos ou água contaminada. 

O agravamento das condições das pessoas podem oferecer condições quase ideais 

para o cultivo de doenças, incluindo aquelas que podem atingir proporções 

epidêmicas ou pandêmicas. 

É preciso considerar um efeito real do ambiente na saúde, passando por uma mudança 

do tratamento passivo para um envolvimento ativo analisando as condições, causas, 

ligações e soluções para os problemas de saúde. 

Precisamos redirecionar nossos recursos de atividades que exacerbam a crise para 

aqueles que a superam, sem compromisso, não seremos capazes de instituir mudanças 

que devem beneficiar todos os indivíduos. 

Por exemplo, alguns bairros podem ter uma atmosfera de desconfiança, perigo e 

condições para o cultivo de  doenças.  Melhorias,  transformações  da  qualidade  

urbanística  do  ambiente  construído  levam necessariamente ao suporte e promoção 

de uma ampla gama de benefícios: econômicos, uma melhor qualidade de vida, como 

por exemplo passar o tempo em torno de pessoas, refrescando o espírito e, às vezes, 

levando a uma ação mais ativa social e política. Independente se uma comunidade é 

rica ou pobre, ela precisa de ambientes bem construídos onde as pessoas podem se 

reunir fisicamente, livremente de forma confortável, ir e ficar o tempo que quiser e 

falar sobre o que elas precisam falar. 

As pessoas precisam de outros lugares além de sua casa ou local de trabalho, que 

apoiem as necessidades da comunidade, onde se sintam confortáveis sem gastar muito 

dinheiro. 

 

Código Identificador: 2686   

Votaram nesta proposta os Conselheiros Participativos: Antonio José Brandão Peixoto, 

Cecilia Fernandes, Fabiano Sannino, Paulo Andrea Benetti, Rosana Caramaschi, Vitor 

Ricardo Ferreira Veloso (somando 6 votos) 

Subprefeitura: Pinheiros 

Tema informado: Direitos Humanos e Cidadania  

Nome do Munícipe: Regis Gabriel 

Contribuição: 1. BAIRROS AMIGOS DOS IDOSOS EM PINHEIROS 
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Solicitamos a criação e ativação do Comitê Bairros Amigos dos Idosos na Subprefeitura 

de Pinheiros. 

Precisamos de várias frentes em pesquisa de campo, transporte, implantação de 

projetos em espaços públicos, trânsito, participação social amigável ao idoso e 

trabalho, calçadas amigas dos idosos, fortalecimento dos locais já existentes de 

atendimento aos idosos, comunicação e moradia. 

2. CRIAR POLÍTICAS E AÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM PINHEIROS 

Solicitamos a criação e ativação do Polo Regional para pessoas com deficiência da 

Subprefeitura de Pinheiros. 

Criar um serviço de e-mail, telefone, aplicativo para pessoas surdas; 

Informações de fácil leitura sobre COVID-19 como vídeos legendados e em linguagem 

de sinais; Máscaras de proteção facial para as unidades de atendimento às pessoas 

com deficiência;  

Ônibus amigáveis às pessoas com deficiência; 

Programa de assistência dos cuidados pessoais, lembretes de medicamentos e 

verificação de segurança. 

 

Código Identificador: 2720 

Votaram nesta proposta os Conselheiros Participativos: Cecilia Fernandes, Deiny 

Façanha Costa, Gilberto Cavalieri Guimarães, Neiva Otero D´Almeida, Paulo Andrea 

Benetti, Rosana Caramaschi (somando 6 votos) 

Subprefeitura: Pinheiros 

Tema informado: Meio Ambiente 

Nome da Munícipe: Deiny costa (CPM Pinheiros)  

Contribuição: A implantação da arborização deve ser condizente com o espaço 

urbano. Em primeiro lugar, deve-se organizar a fiação em apenas uma calçada da rua. 

Dessa forma, a outra calçada (sem fiação) não tem problema com altura da arborização 

e podem ser plantadas árvores na faixa de serviço da calçada para proteger o pedestre 

no seu deslocamento na calçada. E em calçadas com fiação, árvore plantada deve ser 

mais baixa que a fiação ou árvores com certo porte que a copa perpasse a fiação. Em 

todo caso, devem ser escolhidas árvores condizentes com o espaço urbano, 

principalmente sem raízes externas e riscos de danificar o pavimento e queda. 

 

Código Identificador: 2667  

Votaram nesta proposta os Conselheiros Participativos: Eder Ferreira Leite, Flavia 

Mendes De Almeida Collaço, Gilberto Cavalieri Guimarães, Neiva Otero D´Almeida e 

Paulo Andrea Benetti (somando 5 votos) 

Subprefeitura: Pinheiros 

Tema informado: Outros temas  

Nome da Munícipe: Neiva otero 

Contribuição: Implantação de projeto piloto de coleta residencial de resíduo orgânico 

doméstico para compostagem no perímetro ID 429 Ecobairro 

Por quê? 

A questão do lixo é um dos temas críticos para a cidade de São Paulo. Com aterros 

sanitários operando com a capacidade próxima do limite, modelar alternativas para 

uma melhor gestão dos resíduos sólidos é urgente. 

A cidade de São Paulo gera, em média, 10 mil toneladas de lixo doméstico diariamente. 

Análises dos resíduos coletados indicam que cerca de 51% deste volume é composto 

por materiais orgânicos, passíveis de compostagem, e que acabam seguindo para o 

aterro sanitário. 

Dados da Secretaria Municipal das Subprefeituras apontam que a subprefeitura de 

Pinheiros concentra o maior índice de volume diário de resíduo seco domiciliar por 

habitante na cidade de São Paulo - 1,7kg. 

A Amlurb - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - já detém conhecimento técnico 

sobre o tema da compostagem, pois realiza o manejo de resíduos orgânicos de feiras 

livres que são direcionados para um pátio de compostagem na região da Lapa. 

Por sua vez, o perímetro Ecobairro - ID 429, um dos perímetros de ação no Plano 

Regional da Subprefeitura de Pinheiros, também desfruta de proximidade com o tema, 
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visto que um grupo de moradores realiza a prática da compostagem comunitária de 

seus resíduos orgânicos há cerca de três anos. 

Portanto, já existe um nível de sensibilização, engajamento, entre os moradores deste 

perímetro ao tema, o que facilitaria o estudo e consequente implantação de um projeto 

piloto capaz de trazer relevante impacto positivo para a gestão do lixo na cidade de 

São Paulo. 

 

Código Identificador: 2666  

Votaram nesta proposta os Conselheiros Participativos: Cecilia Fernandes, Fabiano 

Sannino, Flavia Mendes De Almeida Collaço, Neiva Otero D´Almeida, Vitor Ricardo 

Ferreira Veloso (somando 5 votos) 

Subprefeitura: Pinheiros 

Tema informado: Segurança Alimentar  

Nome da Munícipe: Neiva Otero 

Contribuição: 1 -- Criação de feira livre semanal com produtores de orgânicos -

verduras, legumes e frutas - para venda direta ao consumidor. 

Por quê? 

Estimular o consumo de alimentos mais saudáveis, sem agrotóxicos, e também 

incrementar a atividade de pequenos produtores, além de oferecer preços mais justos 

à população. 

2 -- Criação de minimercado mensal ao ar livre, para venda direta ao consumidor, com 

pequenos produtores de alimentos processados - semi-artesanais, orgânicos ou 

naturais. 

Por quê? 

Estimular o hábito de uma alimentação mais saudável, apoiar os negócios de pequeno 

porte e comércios locais, e oferecer preços mais justos à população. 

Este minimercado pode ser realizado na quadra esportiva da Praça Waldir Azevedo, 

Alto de Pinheiros, pouco utilizada pelos moradores do entorno. 

 

Código Identificador: 2668  

Votaram nesta proposta os Conselheiros Participativos: Cecilia Fernandes, Flavia 

Mendes De Almeida Collaço, Mauricio Ramos de Oliveira, Neiva Otero D´Almeida, 

Régis Gabriel (somando 5 votos) 

Subprefeitura: Pinheiros 

Tema informado: Assistência Social 

Nome da Munícipe: Vanessa Orban 

Contribuição: No atual estágio que estamos passando a população de rua precisa de 

mais estrutura com relação a benefícios que os ajudem a sai e das ruas , desde 

atendimento psicológico, benefícios assistenciais para necessidades básicas  ajuda 

aluguel. 

 

Código Identificador: 2680  

Votaram nesta proposta os Conselheiros Participativos: Cecilia Fernandes, Eder 

Ferreira Leite, Flavia Mendes De Almeida Collaço, Mauricio Ramos de Oliveira e 

Vitor Ricardo Ferreira Veloso (5 votos) 

Subprefeitura: Pinheiros  

Tema informado: Cultura 

Nome da Munícipe: Flávia  Mendes de Almeida Collaço (Conselho Participativo 

Municipal)  

Contribuição: 1.1 Criação de mais espaços de cultura na cidade, e ou reabertura dos 

espaços esvaziados. 

A cultura tem um papel importantíssimo para a sociedade e se mostrou ainda mais 

necessário nesse contexto de pandemia. A criação de espaços de cultura públicos 

possibilita a inclusão social na cadeia produtiva da cultura e âncora em determinada 

região da cidade, um elenco de atividades não-comerciais, lúdicas, de circulação de 

bens simbólicos e com poder de transformação na vida das pessoas. Tais espaços de 

cultura são também necessários para enfrentamento dos impactos da pandemia já que 

contribuem no processo de maturação profissional da classe artística, abrindo 
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oportunidades para o artista apresentar seu trabalho de forma digna, em espaços 

adequados à construção do diálogo entre artista e público. 

1.2 Arte na Praça Waldir Azevedo - criação de uma programação de exibição ao ar 

livre de filmes e apresentações de música ou teatro na Praça Waldir Azevedo. 

O setor cultural é um dos mais afetados negativamente pela pandemia. Programar 

atividades na maior praça da subprefeitura de Pinheiros, a Praça Waldir Azevedo, é 

uma oportunidade de incrementar a recuperação das atividades culturais, estimular a 

difusão artística, o relacionamento social no entorno e, especialmente, fortalecer o 

senso de pertencimento da comunidade em relação à praça. Na parte do platô, há uma 

quadra esportiva, pouco utilizada, que pode receber telões ou pequenos palcos. Os 

moradores podem levar suas próprias cadeiras, algo bem comum em outros países, 

para assistir aos espetáculos. 

 

Código Identificador: 2682  

Votaram nesta proposta os Conselheiros Participativos: Antonio José Brandão Peixoto,  

Deiny Façanha Costa, Flavia Mendes De Almeida Collaço e Paulo Andrea Benetti 

(somando 4 votos) 

Subprefeitura: Pinheiros 

Tema informado: Habitação 

Nome da Munícipe: Flávia Mendes de Almeida Collaço (Conselho Participativo 

Municipal)  

Contribuição: Viabilizar empreendimentos habitacionais através de retrofit. 

Transformar edifícios e atender as demandas fundamentais de produção habitacional 

para população de baixa renda em áreas centrais. 

Mais verba para revitalização dos prédios abandonados na cidade com orientação dos 

já moradores. Há necessidade de que edifícios e outros imóveis vazios em áreas 

centrais e bem localizados sejam viabilizados para habitação de interesse social, 

aproximando a população mais pobre e mais vulnerável de regiões repletas de 

equipamentos públicos, infraestrutura, acesso a comércios e serviços e próximas às 

áreas que mais concentram empregos. Essas políticas tenderiam a diminuir 

deslocamentos e os impactos negativos  sobre a cidade como um todo. 

 

Código Identificador: 2697  

Votaram nesta proposta os Conselheiros Participativos: Antonio José Brandão Peixoto,  

Eder Ferreira Leite, Gilberto Cavalieri Guimarães e Régis Gabriel (somando 4 votos) 

Subprefeitura: Pinheiros 

Tema informado: Transportes e mobilidade  

Nome do Munícipe: Régis Gabriel  

Contribuição: 3. CALÇADAS EM SÃO PAULO 

Permitir que as cidades tenham informações coerentes das calçadas, entendimento da 

legislação pelo Munícipe e transparência. 

Criação do Código de Fiscalização Municipal com a reunião de toda a legislação 

vigente quanto à fiscalização; Criação de Sistema de georreferenciamento e Visão 

Computacional para gerir as calçadas;  

Colaboração coletiva e abertura dos dados sobre as calçadas. 

O ordenamento do solo e subsolo urbanos melhorará a paisagem paulistana como um 

todo, com a cooperação das concessionárias e o acesso à rede subterrânea por meio 

de eixos removíveis. 

A alteração do  sistema  de  redes,  com  o  compartilhamento  das   galerias  entre  as  

redes  de infraestrutura/utilidades urbanas e o seu georreferenciamento em carta 

única são necessidades exigidas nas legislações. 

O estímulo a outros usos das calçadas proporcionará um ambiente onde as pessoas 

possam se sentir confortáveis e novos caminhos para o futuro das cidades. 

Vegetação, canteiros verdes das calçadas; 

Mobiliário urbano: bancos, expositores, equipamentos de ginástica e tecnologias 

diversas que visem melhorar a qualidade de vida das cidades. 

A drenagem eficiente proporcionará a resiliência das calçadas 

Calçadas com inclinação transversal, jardins de chuva, canteiros verdes 
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A padronização garantirá espaço suficiente para que as pessoas transitem e 

permaneçam nas calçadas. Confere conforto e segurança aos deslocamentos a pé. 

Calçadas com dimensionamento adequado e superfícies qualificadas 

A acessibilidade universal oferece um espaço urbano que todas as pessoas podem 

utilizar. 

Rebaixamento da calçada 

Piso tátil 

Inclinação longitudinal 

Conexões seguras, propiciam deslocamentos a pé contínuos e conectados com outros 

meios de transporte. 

Conectividade, esquinas, faixa de travessia de pedestres, pontos de parada e estações 

do transporte coletivo 

Sinalização coerente, promove a comunicação entre as pessoas e o espaço urbano. 

Sinalização informativa, semáforos para pedestres 

Segurança permanente, convida as pessoas a conviverem mais com a cidade. 

Iluminação pública, fachadas ativas 

E por fim mudar a Governança das Calçadas em São Paulo, responsabilidade de 

construção das calçadas. 

Adaptar o normativo da Lei federal Nº 13.204/2015 que institui o acordo de cooperação 

com organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, por exemplo Cooperativas de 

serviços e infraestrutura, para que somente a Administração Pública, as empresas e 

pessoas que possuam acordos de cooperação com a Prefeitura, que disponibilizará a 

orientação técnica, como por exemplo, Cooperativas de Calceteiros, executem a 

readequação, construção, reconstrução e conservação de calçadas com os padrões e 

técnicas adequadas, e através de sistemas e várias operações digitais, estas 

organizações da sociedade civil, façam os contratos online com financiamentos em 

muitas parcelas aos proprietários de imóveis, através de diversos meios de 

pagamento. 

ZELADORIA URBANA E MELHORIAS DE BAIRRO 

1.  REVISÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS E NOVO PROJETO 

DE SINALIZAÇÃO PARA PEDESTRES 

Há muitas placas de identificação de ruas e praças da cidade de São Paulo inexistentes, 

inclinadas, tortas ou apagadas. 

Solicitamos a revisão das placas e também uma melhora dos projetos de sinalização 

para pedestres da cidade  

de São Paulo, que podem utilizar mapas, textos, símbolos e pictogramas para fornecer 

uma orientação clara. 

Há maneiras de fazer as várias partes da paisagem urbana mais fáceis de ler e 

entender. 

Por exemplo, mapas fornecem um foco claro para informações relevantes que 

precisamos entender, permitem e facilitam compreender a territorialidade, a gestão 

ou representação do espaço e dos fenômenos que nele ocorrem. 

A busca de caminhos num percurso abrange todas as maneiras pelas quais as pessoas 

se orientam no espaço físico e navegam de um lugar para outro. 

Informações históricas sinalizadas sobre ruas, avenidas, praças carregam ao longo do 

caminho o laço da memória afetiva, raízes e memórias, que são erodidas diariamente 

diante das intensas e rápidas mudanças. 

 

 

 


