
ATA DA 4ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA 
DE PINHEIROS DO ANO DE 2021.

INICIATIVAS SOLIDÁRIAS SÃO PONTOS FUNDAMENTAIS NO 
PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA NOSSA SOCIEDADE!

Abertura: Aos vinte e oito (28 ) dias do mês de Abril de 2021, às 19h00min, em primeira
chamada e segunda chamada 19h15min, 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.

Links para a gravação: 
https://www.youtube.com/watch?v=KmNTVXAHu0w
https://www.facebook.com/772524606141719/videos/275916560925507

Coordenação: Vitor Veloso
Secretariado por: Mauricio Ramos de Oliveira

I. Registro dos participantes e ausentes  

a) Conselheiro(a)s presentes:
Antônio José Brandão Peixoto, Éder Ferreira Leite, Fabiano Sannino, Gilberto 
Cavalieri Guimarães, Leonardo Bezerra Dos Santos, 
Maurício Ramos De Oliveira, Neiva Otero D’Almeida, Paulo Andréa Benetti,  
Vitor Ricardo Ferreira Veloso, totalizando 9 (nove) presenças.

b) Conselheiro(a)s ausentes:
Com justificativa apresentada:
Deiny  Façanha  Costa,  Régis  Gabriel,  Nelson  de  Souza  Pinto  Neto,  Mario
Pecoraro, Rosana Caramaschi totalizando s5 (cinco) faltas justificadas.

c) Autoridade(s) presente(s):
Sr. Subprefeito de Pinheiros Richard Haddad Junior.
Sr. Felipe Américo Pita, Chefe de Gabinete,
Srta Silvia Abud, Assessora da Deputada Estadual Marina Helou.

d)  Munícipe(s) presente(s):
Sr. Gustavo Zaven.

II. Pauta da Quarta Reunião Ordinária de 2021

1  –  Check-in  (Boas-vindas)  dos  Conselheiros  Participativos  de  Pinheiros,  convidados  e
autoridades presentes interessadas a falar;
a) Informes
b) Leitura das pautas

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

https://www.facebook.com/772524606141719/videos/275916560925507


c) Apresentação e adição à pauta

2 – Espaço para apresentação de demandas e cobranças dos munícipes;
3 – Diálogo aberto com munícipes, conselheiros participativos e autoridades interessadas a

falar;
4 – Check-out dos Conselheiros Participativos de Pinheiros e encaminhamentos da Reunião

Ordinária;
a) Explicação e posicionamento sobre a votação.
b) Ressalvas das pautas
c) Considerações finais

III.     Ordem do dia

1. Check in Conselheiros

O  Coordenador Vitor Ricardo Ferreira Veloso deu boa noite a todos e fez a abertura da
reunião. Informou sobre a presença do Sr. Subprefeito e do Sr. Chefe de Gabinete e pediu
para  que  se  apresentassem.  O  Sr  Subprefeito  agradeceu  o  convite  e  se  colocou  à
disposição do Conselho bem como o Sr. Chefe de Gabinete também agradeceu o convite e
se colocou à disposição do Conselho. 

Os  demais  Conselheiros  Participativos  desejaram  boa  noite  a  todos,  agradeceram  a
presença e se colocaram à disposição dos presentes.

O Sr. Coordenador efetuou a leitura da pauta.

. Discussão a respeito do GT sobre o PDE.

. Votação para elaboração de um ofício a ser enviado ao MP solicitando a posição junto a
SMUL  na  ocupação  das  vagas  dos  Conselheiros  Participativos  Municipais  no  Conselho
Municipal de Política Urbana.
. Votação sobre proposta de um Dialogo Aberto sobre o projeto “Livros Livres”.
. Votação sobre efetuar um convite as Secretarias responsáveis pelas propostas aprovadas
no PLOA 2021, para acompanhamento do planejamento.

Em seguida o Sr. Coordenador abriu a palavra aos Munícipes.

. O Sr. Gustavo Zaven (munícipe) se apresentou e saudou a todos. Informou que esteve
presente na última audiência pública e gostaria de retomar o assunto sobre a Praça do Pôr
do Sol (Praça Coronel Custódio Fernandes Pinheiro)  e, pensando na condição de outras
praças,  saber  se  existem diretrizes  para  a  condução  do  tema.  Informou  que redigiu  e
encaminhou  um ofício  à  Subprefeitura  junto  com o  Conselho  Participativo  e  não  teve
retorno. Expressou que existe uma preocupação que outras praças sejam cercadas, como
aconteceu com a Praça do Pôr do Sol, ressaltou a importância de haver um debate maior e
solicitou esclarecimento ao Sr. Subprefeito se o cercamento da Praça do Pôr do Sol era
permanente. A última informação que tinha era que o cercamento havia se dado por conta
da Pandemia. Fez um convite para que haja maior debate porque oportunidades para se
pensar em soluções para os moradores do entorno, que tem legitima reclamação, foram
desperdiçadas. E que  outras soluções de caráter educativo e de mais segurança poderiam
ter  sido  debatidas  em  conjunto   e  isso  não  aconteceu.  Finalizou  agradecendo  ao  Sr.
Subprefeito e ao Conselho Participativo Municipal de Pinheiros.

O  Sr.  Subprefeito respondeu  que  a  sua  gestão  já  pegou  a  praça  fechada,  com  o
alambrado já finalizado. Mas, como é assunto de grande importância na região, está a par
de tudo, inclusive  do posicionamento da gestão anterior, que justificou o cercamento por
conta da pandemia, para evitar aglomeração. Haja vista a própria natureza da praça, que
juntava mais de 2.000 pessoas, muitos jovens. Ele ainda afirmou que não há planos de
fazer isso em outras praças e que foi específico para a Praça do Pôr do Sol e que não é
definitivo. Salientou também que existe uma demanda de transformar a praça em parque.
Mas que seria necessário um debate com a população, via Projeto de Lei.
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A Sra Silvia Abud (Assessora da Deputada Estadual Marina Helou ) se apresentou, saudou
a todos e informou que também é moradora da região de Pinheiros, que a Sra Deputada
Marina  Helou  quer  acompanhar  as  reuniões  do  CPM  e  gostaria  de  poder  ajudar  a
Subprefeitura enquanto Deputada.  Informou que anotaria todos os pontos discutidos na
reunião  e,  em  seguida,  se  colocou  à  disposição  do  Conselho  e  dos  munícipes
compartilhando seus contatos no chat.

Após a manifestação dos munícipes foi dado prosseguimento a pauta.

1. Coordenador  Vitor  Veloso perguntou  se  algum  Conselheiro  gostaria  de
integrar GT sobre PDE. O Conselheiro Mauricio Ramos de Oliveira manifestou
interesse  em integrar  o  GT  por  ser  representante  da  Macrorregião  Oeste  na
CMPU. A Conselheira Neiva Otero D Almeida também manifestou interesse.

. 
2. O Coordenador Vitor Veloso iniciou a votação para elaboração de um ofício a

ser enviado ao MP solicitando posição junto a SMUL para ocupação das vagas no
Conselho  Municipal  de  Política  Urbana  pelos  Conselheiros  Participativos
Municipais.  O  Conselheiro  Antônio  Peixoto fez  um  breve  relato  de  todas  as
dificuldades  e  problemas  na  indicação  dos  novos  Conselheiros  Participativos
Municipais  para  integrar  a  CMPU,  a  falta  de  respostas,  informações
desencontradas  das  Secretarias  responsáveis  neste  processo  que  prejudica  a
participação dos integrantes dos CPMs neste ano importante de revisão do PDE.
O conselho deliberou e a maioria votou favorável a entrar com a representação
no MP mas decidiu aguardar a Reunião Ordinária da CMPU que seria realizada no
próximo  dia  30  para  ter  uma  posição  oficial  da  SMUL  antes  de  enviar  a
representação ao MP.

3. Coordenador Vitor Veloso colocou em pauta votação sobre a realização de um
“Dialogo Aberto” através de convite aos autores do Projeto Livros  Livres,  que
atuam de maneira voluntária, estimulando a leitura em praças públicas da nossa
região. Eles disponibilizam os livros de maneira gratuita através de suas casinhas
instaladas nas praças. O conselho deliberou de maneira favorável a realização
deste Diálogo Aberto.

4. Coordenador  Vitor  Veloso colocou  em  pauta  votação  para  convite  às
Secretarias  responsáveis  pelas  propostas  aprovadas  no  PLOA  2021  para
compartilhamento do andamento das mesmas. O conselho deliberou de maneira
favorável a realização deste convite.

Encerrada  a  votação  das  pautas  o  Coordenador  Vitor  Veloso  abriu  a  palavra  aos
munícipes e Conselheiros para que fizessem suas perguntas ao Sr. Subprefeito Richard
Haddad Jr., pois o mesmo tinha outro compromisso e deveria deixar a reunião às 20h.

A primeira pergunta foi feita pelo próprio CPM e seria sobre as eleições para o CADES. O Sr.
Subprefeito respondeu que iria checar com as secretarias responsáveis e responder em
breve.

O munícipe Gustavo Zaven perguntou qual seria o foco da gestão do Sr. Subprefeito,
que respondeu que seria ter um canal  aberto com a população,  associações de bairro,
Conselho Participativo, e que as prioridades da subprefeitura devem ser as prioridades da
população e que as ações de zeladoria e fiscalização estão sendo executadas de acordo
com recursos disponíveis e que está em busca de outras fontes de recurso para melhoria
da nossa região.

Encerrando as perguntas, o Sr. Subprefeito agradeceu ao convite e informou que espera
ter um canal aberto com a população e se colocou a disposição. Em seguida Sr. Chefe de
Gabinete também agradeceu o  convite  e  ressaltou  a  importância  da participação dos
Munícipes para que eles recebam as demandas de cada região.
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Em seguida o  Conselheiro Mauricio Ramos de Oliveira pediu a palavra para explicar
melhor  sobre  a  iniciativa  do  “Projeto Livros Livres”.  Explicou  detalhes  do  projeto  e
ressaltou a importância do estímulo a leitura nos espaços públicos e que a ocupação dos
espaços  públicos  de  maneira  saudável  reduz  o  problema  de  segurança  e  depredação
desses espaços.

O  Conselheiro  Gilberto  Cavalieri  Guimaraes perguntou  se  havia  alguma legislação
específica que pudesse garantir e auxiliar na continuidade desse projeto. O  Conselheiro
Mauricio Ramos de Oliveira  aproveitou  para informar  que a assessora da Deputada
Marina Helou estava presente poderia auxiliar, mas que caberia a Câmara dos Vereadores,
mas  que a  iniciativa  de  fazer  um projeto  de lei  sobre  essa iniciativa  seria  um grande
incentivo de estímulo a cultura. O Conselheiro Gilberto Cavalieri Guimaraes informou
que  seria  importante  conseguir  uma  verba  para  que  essas  casinhas  pudessem  ser
construídas  nas  praças  já  que  eram  disponibilizadas  pelos  autores  do  projeto.
Coordenador  Vitor  Veloso  sugeriu  consultar  a  legislação  atual  para  regulamentar  o
projeto.

O Coordenador Vitor Veloso deu sequência ao encerramento com checkout de todos os
presentes.

d) Check out Conselheiros

Conselheiro   Antônio (Tony) José Brandão Peixoto   – Agradeceu a presença da assessora da
Deputada.
Conselheiro   Éder Ferreira Leite –   Agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância
de ter iniciativas que melhorem nossos bairros.
Fabiano Sannino – Saiu da reunião antes do checkout.
Conselheiro  Gilberto  Cavalieri  Guimarães –  Boa  noite  e  nada  mais  a  acrescentar  e
questionou sobre o recebimento da ATA da última reunião.
Conselheiro Leonardo Bezerra Dos Santos – Teve problema de conexão a Internet e não
respondeu.
Conselheiro  Maurício  Ramos  De  Oliveira reforçou  a  importância  da  inclusão  dos
Conselheiros COM na CMPU, enfatizou alguns pontos sobre a revisão do PDE, agradeceu a
presença da Assessora da Deputada Marina Helou e deu boa noite a todos.
Conselheira Neiva Otero agradeceu a presença e desejou boa noite a todos.
Conselheiro  Paulo  Andréa  Benetti agradeceu  a  presença  de  todos  e  ressaltou  para
importância da vacinação da população.
Coordenador Vitor Ricardo Ferreira Veloso, pontuou sobre a legislação que rege o CMPU e
encerrou a reunião da CPM de Pinheiros.
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	 Iniciativas SOLIDÁRIAS são pontos fundamentais no processo de transformação da nossa sociedade!

